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กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ แบบแผนการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบ One - Group Pretest 
– Posttest Design และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติtิ – test for dependent samples 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
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 The purpose of this research was to study and to compare spatial relations ability of 
young children between before and after Acquiring Yoka Movement Activities.  Subject was 
20 students 4 – 5 years old children who were kindergarten I, first  semester, academic year 
2012 at Samsennok Dindang, Under Bangkok Metropolitan Educational Sector, Bangkok.  
The sample  group was randomized from one classroom which was purposive sampling from  
eleven classrooms and selected by simple random sampling from forty - five students. The 
experiment was carried by the researcher for 25 minutes a day, 4 days per week for 8 
consecutive weeks.  The research instruments were Spatial Ability Test which had reliability at 
0.92,and Yoka Movement Activities Lesson Plan developed by the researcher. It was One-
Group Pretest-Posttest Design and the statistic of t-test for dependent sample was used to 
analyzed data. 
 The results revealed that : 
  The spatial relations ability of young children after acquiring Yoka Movement 
Activities  were higher significantly for all aspects at .01 level. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การสง่เสรมิพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ใหพ้ฒันาเป็นสิง่สาํคญัและจากการศกึษาพบวา่ 
ชว่ง 5 ปีแรกของชวีติ นบัวา่เป็นช่วงทีม่คีวามสาํคญัชว่งหน่ึง เพราะพฒันาการทุกดา้นเจรญิเตบิโต
อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะพฒันาการดา้นสตปิญัญา พบวา่ เซลลส์มองของเดก็แรกเกดิระหวา่งสปัดาหท์ีห่ก
จนถงึ 5 เดอืนแรกของการตัง้ครรภ ์สมองเดก็จะเตบิโตประกอบดว้ยเซลล ์1 แสนลา้นเซลล ์ซึง่เซลล์
เหลา่น้ีบางสว่นเชือ่มโยงถงึกนัแลว้ตัง้แต่เกดิ แต่สว่นใหญ่ยงัไมม่กีารเชื่อมโยง ในชว่งหา้ปีแรกน้ีสมอง
ของเดก็จะตอ้งทาํงาน เพือ่ใหเ้ชือ่มโยงเซลลเ์หลา่น้ีเขา้ดว้ยกนัและจะลดน้อยลงหลงัจากช่วงหา้ปีแรก
ผา่นไปแลว้  
 พฒันาการทางสตปิญัญาในช่วงปฐมวยัจะมกีารพฒันาอยา่งสงูสดุและต่อเน่ืองในวยัดงักลา่ว
สมองเป็นอวยัวะทีม่หศัจรรยแ์ละสาํคญัทีสุ่ดของชวีติมนุษยเ์ป็นจุดกําเนิดความคดิและการกระทาํนําไปสู่
ความสาํเรจ็และความสขุของมนุษย ์ทาํใหม้นุษยต์ัง้แต่เดก็จนเป็นผูใ้หญ่สามารถดาํรงชวีติอยูไ่ด ้ สมอง
ควบคุมการทาํงานของอวยัวะสาํคญัทางรา่งกาย อาท ิระบบสตปิญัญา ความคดิ การเรยีนรู ้ความฉลาด  
พฤตกิรรมและบุคลกิภาพโดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงทีส่าํคญั 
ของความสามารถทางสมองของมนุษย ์และเน่ืองดว้ยความสามารถดา้นน้ีเป็นพืน้ฐานของการเรยีนรู้
และความสามารถดา้นอืน่ๆ มากมาย ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัยิง่ในการเรยีนรู้
ดา้นคณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ (ลว้นสายยศ.  2543: 25) นอกจากน้ียงัพบวา่ ความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถทางสมองซกีขวาทีท่าํใหเ้กดิจนิตนาการ (Imagination) การสรา้งมโนภาพ
ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของวตัถุหรอืสิง่ต่างๆ (ประมวญ ดคิคนิสนั.  2535: 184; อา้งองิจาก 
เสาวลกัษณ์ สมานแกว้. 2539: 2) และความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถทีจ่าํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการพฒันาและสง่เสรมิตัง้แต่ในวยัเดก็ เพราะความสามารถดงักล่าว ไมส่ามารถพฒันาไดเ้มือ่โตขึน้
และความสามารถดา้นมติสิมัพนัธม์คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่เน่ืองจากเป็นรากฐานสาํคญันําไปสูก่ารเรยีนรู้
ดา้นต่างๆ  ในขัน้ทีส่งูขึน้ไปสาํหรบัหลกัการจดัประสบการณ์ในเดก็ปฐมวยัเป็นการจดัใหไ้ดร้บัประสบการณ์ตรง
จากการเล่นการลงมอืปฏบิตั ิ ซึง่ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้แีละเพือ่เสรมิสรา้งพฒันาการไดค้รบทุกดา้น
ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา โดยมใิชมุ่ง่ทีจ่ะใหอ้า่นเขยีนไดเ้ทา่นัน้ 
 ความสามารถในการรบัรูเ้กีย่วกบัมติสิมัพนัธน์ัน้ สามารถพฒันาไดต้ัง้แต่ระดบัปฐมวยั โดย
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูผ้า่นประสบการณ์ตรง โดยจดัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัคิอื ใหเ้ดก็ลงมอื
ทาํกจิกรรมดว้ยตนเองมากขึน้ เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง ในการสมัผสั 
สงัเกต ทดลอง สาํรวจในสิง่ทีเ่ดก็สนใจ จงึจะมคีวามหมายต่อเดก็ สอดคลอ้งกบั แชปแมน (2544: 1) 
ไดใ้หท้ศันะวา่ ความสามารถทางมติสิมัพนัธน้ี์ เริม่ดว้ยการทีป่ระสาทสมัผสัดา้นการเหน็ปรบัภาพการรบัรู้
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โลกรอบตวัใหแ้หลมคมยิง่ขึน้ ตาจะทาํหน้าทีแ่ยกแยะสรีปูร่าง พืน้ผวิ ความลกึ มติ ิและความเกีย่วพนั 
เมือ่ความสามารถดา้นน้ีเริม่พฒันา ความประสานสอดคลอ้งของตา – มอื และการควบคมุกลา้มเน้ือจะ
ชว่ยทาํใหค้นเราสามารถนํารปูรา่งและสทีีเ่หน็จาํลองผา่นออกทางสือ่ต่าง  ๆซึง่ความสามารถทางมติสิมัพนัธน้ี์
สามารถเสรมิสรา้งและพฒันาไดโ้ดยการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ ีก่ระตุน้จนิตนาการ การสรา้งสรรค ์
และการใชค้วามคดิอยา่งอสิระ (วชิยั วงษ์ใหญ่. 2542: 34) สาํหรบัหลกัการจดัประสบการณ์ในเดก็ปฐมวยั
เป็นการจดัใหไ้ดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเลน่การลงมอืปฏบิตั ิ ซึง่ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี และเพือ่
เสรมิพฒันาการไดค้รบทุกดา้นทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา โดยมใิชมุ่ง่ที่
จะใหอ้า่นเขยีนไดด้งัเชน่ในระดบัประถมศกึษา แต่เป็นการปพูืน้ฐานหรอืทกัษะทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรู ้
เช่น ทกัษะในการสงัเกตโดยผา่นประสาทสมัผสัทัง้หา้ (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต.ิ 
2536: 58)  
 กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะจงึเป็นกจิกรรมหน่ึงทีเ่ปิดโอกาสใหนํ้าทกัษะต่างๆ มาดดัแปลง 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการฝึก ในขณะทีเ่ดก็ฝึกโยคะ นอกจากจะไดร้บัความสนุกสนาน
แลว้ยงัเป็นโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สวงหาความรู ้ความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง การทีเ่ดก็ไดส้มัผสัดว้ย
ประสาททัง้หา้ของตนเองในสภาพการณ์ ทีเ่ป็นจรงิ จะเป็นประสบการณ์ตรงทีเ่ดก็ไดร้บั จะเกดิการเรยีนรู้
ในสิง่ทีต่อ้งการนัน้ และกจิกรรมโยคะเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ตอ้งลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ทาํใหเ้กดิทกัษะ
การใชอ้วยัวะสว่นต่างๆ ของร่างกายในการปฏบิตักิกจิกรรม จากการวจิยัศกึษาการฝึกความสามารถ
ในการปฏบิตัติามคาํสัง่สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางสตปิญัญา ระดบัเชาวป์ญัญา 50 – 70 โดยใชเ้กมฝึก
การปฏบิตัติามคาํสัง่ พบวา่ เดก็สามารถฟงัและจบัใจความของประโยคคาํสัง่ไดค้รบถว้นมากขึน้ และ
ปฏบิตัติามคาํสัง่ไดค้รบถว้นมากขึน้และสามารถปฏบิตัติามคาํสัง่ไดด้ขีึน้ปจัจุบนัการเรยีนของเดก็ปฐมวยั
ไมไ่ดมุ้ง่เน้นใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสลงมอืปฏบิตั ิเคลือ่นไหวรา่งกาย แต่จะมุง่เน้นการนัง่เรยีนหนงัสอืเป็นหลกั  
กจิกรรมการเคลือ่นไหวแบบโยคะจงึเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้คลือ่นไหวและการทรงตวัใน
ทา่ทางทีห่ลากหลาย เป็นการบรหิารกลา้มเน้ือสว่นต่างๆ ของรา่งกายการเลยีนแบบท่าทางของสตัว์
จะฝึกใหเ้ดก็เกดิจนิตนาการ ซึง่เป็นการสง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ โดยการปฏบิตัิ
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะชว่ยเชื่อมต่อใหส้มองทัง้สองซกีทาํงานประสานกนัอยา่งคลอ่งแคลว่ (พงศศ์กัดิ ์
สทุศัน์สนัต ิ 2542: 25) นอกจากน้ีกจิกรรมโยคะเป็นกจิกรรมการเลน่ทีส่นุกสนาน เพลดิเพลนิ ผอ่นคลาย
ความตงึเครยีด ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งบรรยากาศในการเรยีน อกีทัง้ช่วยกระตุน้การทํางานของ
รา่งกายและสมอง ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ ีสามารถนําไปใชใ้นการสอน เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลุเป้าหมาย
ทีก่าํหนด โยคะเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมทัง้หลายทีแ่สดงใหเ้ราทราบถงึประวตัศิาสตรข์องมนุษย ์และ
สะทอ้นใหเ้ป็นแนวความคดิ และคา่นิยมของวฒันธรรมเหลา่นัน้ โยคะมสีว่นชว่ยและถอืเป็นสว่นหน่ึง
ทีส่าํคญัทจีะทาํใหก้ารเจรญิเตบิโต และการพฒันาการของเยาวชนเป็นไปอยา่งมชีวีติชวีามากขึน้ โยคะ
เป็นกจิกรรมอยา่งหน่ึง ซึง่มคีวามสาํคญัในการฝึกทกัษะต่างๆ ของเดก็ก่อนวยัเรยีนเป็นอยา่งมาก โยคะ
ชว่ยใหเ้ดก็เกดิความคดิรวบยอด มสีมาธเิกีย่วกบัสิง่ทีเ่รยีน และสิง่ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็ เดก็จะมโีอกาส
ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ทาํใหจ้าํไดน้าน และรูจ้กัการคดิแกป้ญัหา และสามารถนําไปใชใ้นการสอนเดก็ที่
เรยีนชา้ไดด้ขี ึน้ การจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะจะมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งการเคลื่อนไหวรา่งกาย
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และสอดคลอ้งไปกบัการหายใจเขา้และออก ซึง่เป็นประสบการณ์การเรยีนรูท้ ีเ่ดก็ปฐมวยัไดพ้บเหน็จาก
กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ ซึง่สามารถบอกถงึความสมัพนัธข์องตาํแหน่งทศิทางทีต่ ัง้ต่างๆ ของรา่งกาย
ขณะทาํกจิกรรมโดยสามารถบอกหรอืแสดงวา่วตัถุอยูซ่า้ย ขวา หน้า บน ลา่ง ใกล ้ไกล รวมทัง้สามารถ
เคลือ่นไหวอวยัวะต่างๆ ของรา่งกายแยกหน้าทีก่ารทาํงานออกจากกนัได ้ และเคลือ่นไหวนํากลบัสู่ 
ทา่ปกตไิดท้าํใหเ้ดก็เกดิจนิตนาการภาพภายในจติใจ เกดิทกัษะการสงัเกตเปรยีบเทยีบมติ ิโดยทกัษะ
ต่างๆ เหลา่น้ีจะเป็นการสง่เสรมิความสามารถทางมติสิมัพนัธไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี
 จากการศกึษาเอกสารขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะ วา่มผีลต่อความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ในระดบัปฐมวยัเพยีงใด ซึง่ผลจากการศกึษา
ครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคร ูผูป้กครองทีจ่ะนําไปจดักจิกรรมสาํหรบัเดก็ต่อไป 
 
 ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลจากการวจิยัครัง้น้ี จะเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจสาํหรบัครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเดก็ปฐมวยัในการนํากจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะไปใช ้เพือ่สง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัอกีวธิหีน่ึง 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย หญงิ อายุ 4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร     
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 11 หอ้งเรยีน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย หญงิ อายุ 4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่1/9 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกหอ้งเรยีน
ทีผู่ว้จิยัเป็นครปูระจาํชัน้ เพือ่นํามาสุม่อยา่งงา่ย (Simple Sampling) ดว้ยการจบัฉลากเป็นกลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 20 คน จากนกัเรยีน จาํนวน 45 คน 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรอสิระ คอื กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
  ตวัแปรตาม คอื ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวยั หมายถงึ เดก็นกัเรยีนชาย – หญงิ ทีม่อีายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี กาํลงัศกึษาอยู่
ในชัน้อนุบาลปีที ่1/9 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร        
 2. กิจกรรมการเคล่ือนไหวแบบโยคะ หมายถงึ การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ ีส่ง่เสรมิ
การเคลือ่นไหวรา่งกายโดยใชก้จิกรรมโยคะในชว่งเวลากจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะสาํหรบัเดก็ปฐมวยั
โดยใหเ้ดก็ไดท้าํกจิกรรมเคลือ่นไหวตามรปูแบบของการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว มกีารนําท่าทางโยคะ
พืน้ฐาน จาํนวน10 ทา่ ประกอบดว้ยท่าตน้ไม ้ท่าภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย ทา่ดอกไม ้ท่าผเีสือ้  
ทา่ง ูทา่ตัก๊แตน ทา่สนุขั รว่มกบัอุปกรณ์เช่นลกูบอล หว่งยาง ไมบ้ล๊อก ผสมผสานกบัการกําหนดลมหายใจ
และการจดัแนวของรา่งกาย (Body Alignment) โดยเฉพาะการยดืกลา้มเน้ือลาํตวั หวัไหล ่สะโพก แขน
และขา ทีมุ่ง่สง่เสรมิความสมัพนัธข์องการเคลือ่นไหวทา่โยคะเชื่อมโยงกบัการฝึกบรหิารกายและจติอยา่งหน่ึง
ทีต่อ้งมกีารเคลือ่นไหวไประหวา่งการดาํเนินกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ กระตุน้ดว้ยคาํถามใหเ้ดก็
สงัเกต ความเหมอืน ความต่างของทา่ทางการเคลือ่นไหวของรา่งกายในตาํแหน่งของทศิทาง บน – ลา่ง    
ซา้ย – ขวา ใกล ้–ไกล ขา้งนอก – ขา้งใน การต่อรวมเขา้ดว้ยกนั ของอวยัวะต่าง  ๆของร่างกายในแต่ละชุดทา่
ของเดก็ปฐมวยั นํามาประยุกตใ์ชร้ว่มกบัอุปกรณ์ทีเ่ดก็เป็นผูเ้ลอืกดว้ยตนเอง โดยหลงัจากเสรจ็กจิกรรม
ครชูวนเดก็ไดค้ดิและพดูคุยเกีย่วกบัท่าทางโยคะทีส่ง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธร์ว่มกนัอกีครัง้ 
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะจงึเป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิพฒันาการดา้นมติสิมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
สาํหรบัขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรมซึง่ม ี3 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  ขัน้นํา  
   เป็นการนําเขา้สูก่จิกรรมดว้ยการอบอุ่นรา่งกาย และใหเ้ดก็ทาํทา่ต่างๆ ตามจนิตนาการ  
ประกอบเสยีงดนตรบีรรเลง เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในกจิกรรมจากนัน้ใหฟ้งัคาํสัง่และขอ้ตกลง
ในการทํากจิกรรมจากครแูละปฏบิตัติาม 
  ขัน้ดาํเนินการ  
   ครแูนะนําเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการฝึกการหายใจ โดยใหเ้ดก็วางมอืบนทอ้งโดยกาํหนดให้
หายใจเขา้ทอ้งพอง นบั 1 – 3 และหายใจออกทอ้งยบุลง ทาํซํ้าอกี 2 ครัง้ เพือ่ฝึกการหายใจเขา้ และ 
หายใจออก ทาํใหเ้ดก็รูจ้กัการหายใจทีถ่กูวธิเีป็นการกระตุน้ใหป้อดไดท้าํงาน เตรยีมความพรอ้มอวยัวะ
ต่างๆ และสมองใหไ้ดท้าํงานมากขึน้การฝึกหายใจ เพือ่ฝึกสมาธแิละสต ิ ฝึกการอยูก่บัปจัจุบนั และ
ความสงบทางใจ หลงัจากนัน้จงึเริม่ฝึกทาํทา่ทางของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะประกอบกบัวสัด ุโดย
ครมูบีทบาทในการกระตุน้โดยใชค้าํถามเกีย่วกบัมติสิมัพนัธข์องรา่งกายกบัอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดกจิกรรม  
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โดยปฏบิตัซิํ้าชุดละ 2 รอบ จะทาํการฝึกต่อเน่ืองกนั โดยไมพ่กัเป็นเวลา 10 นาท ีโดยมเีพลงบรรเลง
ตลอดกจิกรรม และจบการฝึกดว้ยทา่สงบเสมอ  
  ขัน้สรปุ   
   เดก็ร่วมกนัสรุปทบทวนกจิกรรมดว้ยการวาดภาพกจิกรรมบนกระดาษเปลา่ โดยครู
ชวนเดก็ทบทวนเกีย่วกบัทา่โยคะและนําสูป่ระเดน็เกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีเ่ดก็ไดเ้รยีนรู้
จากกจิกรรม เชน่ การเคลื่อนไหวของมอืขณะทาํท่าโยคะมเีคลื่อนไหวไปทศิทางใดบา้งและเปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดซ้กัถามปญัหาต่างๆในกจิกรรม   
 3. ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยัในการแสดงออก
ของการรบัรูม้องเหน็ภาพอยา่งถกูตอ้ง และสามารถจาํแนก รปูร่าง รปูทรง ขนาด ส ีตําแหน่ง ระยะทาง
ทศิทาง พืน้ผวิ พืน้ที ่ปรมิาตร รายละเอยีดของวตัถุ การรวมประกอบวตัถุเขา้ดว้ยกนั การแยกวตัถุ
ออกจากกนั ความสมัพนัธข์องตาํแหน่ง ซึง่การวจิยัครัง้น้ีใชแ้บบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธท์ีผู่ว้จิยัทาํขึน้โดยศกึษาในดา้นต่างๆ คอื 
  3.1 ดา้นความเหมอืนต่าง หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยั ทีส่ามารถรบัรู ้และ
สงัเกตแลว้บอกหรอืแสดงไดว้่า วตัถุชิน้ใดบา้งเหมอืนหรอืวตัถุชิน้ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ในดา้น ขนาด 
รปูรา่ง และ รายละเอยีดของวตัถุ 
  3.2 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยั ที่
สามารถรบัรูแ้ละสงัเกตแลว้บอกหรอืแสดงไดว้า่สิง่ต่างๆ ทีเ่หน็อยูใ่นตาํแหน่งใด เช่น ขา้งหน้า - ขา้งหลงั 
ขา้งบน – ขา้งลา่ง ขา้งใน - ขา้งนอก 
  3.3 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั หมายถงึ ความสามารถของเดก็ปฐมวยั ทีส่ามารถรบัรู ้และ
สงัเกตแลว้บอกหรอืแสดงไดว้่า เมื่อนําชิน้สว่นต่างๆ ของภาพทีก่ําหนดใหม้าต่อเขา้ดว้ยกนัแลว้จะเกดิ
เป็นภาพทีถ่กูตอ้งภาพใด 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 

ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
    1. ดา้นความเหมอืนความต่าง 
    2. ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 
    3. ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

 

กิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
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สมมติฐานของการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
โดยรวมและรายดา้นสงูขึน้ 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  1.1 ความหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
  1.2 ความสาํคญัของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
  1.3 ทฤษฎพีฒันาการความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
  1.4 การสง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นเดก็ปฐมวยั 
  1.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
 2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมโยคะ 
  2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมโยคะ 
  2.2 ความหมายและองคป์ระกอบของโยคะ  
  2.3 ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
  2.4 ประเภทของโยคะ 
  2.5 ขัน้ตอนการฝึกโยคะ 
  2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมโยคะ 
 3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
  3.1 ความหมายของการเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
  3.2 ความสาํคญัของกจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ  
  3.3 หลกัการของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
  3.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 

 
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
 1.1 ความหมายของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  นกัการศกึษาทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทยใหค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
  คเูปอร ์และ เรแกน (ลว้น สายยศ.  2543: 22; อา้งองิจาก Cooper; & Regan.  1982) ได้
ใหค้วามหมายของความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์ วา่เป็นความสามารถในการแปลงสือ่เป็นสญัลกัษณ์ 
การเปลีย่นแปลงรปูทรง การสรา้งรปูแบบใหมแ่ละการจาํรปูลกัษณะภายในมติหิน่ึงๆ เพือ่ไปสมัพนัธก์บั
อกีมติหิน่ึง 
  เสาวลกัษณ์ สมานแกว้ (2539: 10) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ไวว้่า เป็นความสามารถในการมองเหน็ การเขา้ใจ การจาํแนก การจนิตนาการเกีย่วกบัมติต่ิางๆ เช่น 
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รปูรา่ง ขนาด ทรวดทรง พืน้ที ่ปรมิาตร ความสงู - ตํ่า ใกล ้ - ไกล และเขา้ใจถงึถงึความสมัพนัธข์อง
ภาพต่างๆ แมว้า่ ภาพนัน้จะมกีารเปลีย่นแปลงไปอยูใ่นรปูแบบใหมแ่ลว้กต็าม 
  เธอรส์โตน (วลยั สาโดด.  2549: 7, อา้งองิจาก Thurstone.  1958) ไดใ้หค้วามหมายของ 
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้า่ หมายถงึ สมรรถภาพของสมองในดา้นการรบัรูเ้กีย่วกบัรปูทรงเรขาคณิต
ทีไ่มม่กีารเคลื่อนทีแ่ละการมองเหน็ความสมัพนัธข์องรปูภาพ เมือ่มกีารเปลีย่นตําแหน่งหรอืหมุนภาพ
นัน้ ไปจากเดมิ ซึง่อาจใชอ้งคป์ระกอบทางดา้นจนิตนาการรว่มดว้ย 
  อนาสตาซ ี(พรีะพร รตันาเกยีรติ.์  2548: 16; อา้งองิจาก Anastasi.  1988: 384) ไดก้ล่าวถงึ 
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธว์า่ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนั คอื การรบัรูม้ติสิมัพนัธ ์หรอื
ความสมัพนัธข์องรปูทรงเรขาคณิต และการมองเหน็เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงตาํแหน่งหรอืเปลีย่นไป 
  ทองหอ่ วภิาวนิ (2523: 73) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้า่ เป็น
ความสามารถในการสรา้งมโนภาพ ทาํใหเ้กดิจนิตนาการเกีย่วกบัสว่นประกอบต่างๆ เมือ่แยกสิง่เหล่าน้ี 
ออกจากกนั และเหน็เคา้โครงเมือ่นําสิง่เหลา่นัน้มาประกอบเขา้ดว้ยกนั ความสามารถดา้นน้ีจะสง่ผล
ใหม้นุษยเ์ขา้ใจถงึมติติ่างๆ ไดแ้ก่ ขนาด รปูรา่ง ความสงู - ตํ่า ใกล ้- ไกล พืน้ที ่- ปรมิาตร 
  วรวรรณ เหมชะญาต ิ(2536: 14) ไดใ้หค้วามหมายของความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์หมายถงึ 
ความสามารถในการคดิมโนภาพทีค่าดวา่ จะรบัรูใ้นเรือ่ง ขนาด รปูรา่ง และตาํแหน่งทศิทางของวตัถุ
ในลกัษณะของวตัถุใดวตัถุหน่ึงทีอ่ยูค่งที ่ลกัษณะของวตัถุสองสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัลกัษณะ ของวตัถุ
ในวตัถุหน่ึงเมือ่มกีารเปลีย่นมมุมอง ลกัษณะของวตัถุใดวตัถุหน่ึงเมือ่มกีารเคลือ่นทีข่องวตัถุนัน้ 
 จากแนวคดิดงักลา่ว สรุปไดว้า่ ความสามารถทางมติสิมัพนัธค์อื ความสามารถทางสมองของ
แต่ละบุคคลต่อการมองเหน็ของวตัถุขณะเคลือ่นทีแ่ละคงอยู ่และรบัรูถ้งึความสมัพนัธข์องมติติ่างๆ รวมทัง้
การแยกภาพ และประกอบภาพ ไดแ้ก่ ขนาด รปูรา่ง ระยะทาง ตาํแหน่ง เป็นตน้ 
 1.2 ความสาํคญัของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  นกัการศกึษาทัง้ชาวต่างประเทศและชาวไทย ไดใ้หค้วามสาํคญัของความสามารถทาง
มติสิมัพนัธไ์วห้ลายทา่น ดงัน้ี 
  ลว้น สายยศ (2543: 25) ไดใ้หค้วามสาํคญัของความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์ ไวว้่า
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นพืน้ฐานทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ 
  วรรณวภิา สทุธเกยีรต ิ(2542: 3) ไดใ้หค้วามสาํคญัของความสามารถทางมติสิมัพนัธไ์ว้
วา่ เป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงทีส่าํคญัของความสามารถของสมองของมนุษย ์ เน่ืองดว้ยความสามารถ
ดา้นน้ี เป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูแ้ละความสามารถดา้นอื่นๆ มากมาย สภาครคูณติศาสตรแ์ห่งชาต ิ
(National Council of Teachers of Mathematics : NCTM) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดว้างมาตรฐาน
การเรยีนคณิตศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน โดยเฉพาะการเรยีนการสอนวชิาเรขาคณิต ควรเน้นใหน้กัเรยีน
มพีฒันาความคดิดา้นมติสิมัพนัธ ์(Spatial Sense) เป็นสาํคญั 
  ประมวญ คดิคนิสนั (2535: 184) ไดก้ลา่ววา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์มคีวามสาํคญั 
ในการดาํรงชวีติอยา่งมาก เน่ืองดว้ยสิง่ทัง้ปวงหรอืวตัถุใดๆ มไิดม้คีวามถาวรตลอดไปมกีารเคลือ่นไหว  
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เปลีย่นแปลงตลอดเวลา และเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงของสิง่ต่าง  ๆเป็นความสามารถดา้นมติสิมัพนัธอ์ยา่งหน่ึง 
  วรวรรณ เหมชะญาต ิ(2536: 4; อา้งองิจาก Borke.  1971) ไดใ้หค้วามสาํคญัของความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธไ์วว้่า การพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นการพฒันาความคดิรวบยอดของเดก็
เกีย่วกบัคณุลกัษณะของวตัถุต่างๆ 

 สรุปไดว้า่ ความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์ชว่ยพฒันาความคดิรวบยอดของสิง่ต่างๆ รปูรา่ง
ลกัษณะของวตัถุทุกประเภท ความสมัพนัธข์องวตัถุและการเปลีย่นแปลงรปูร่าง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัของเดก็และถอืว่า เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้นวชิาต่าง  ๆทีต่อ้งอาศยัความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธส์ูก่ารเรยีนรูใ้นสาขาดา้นตา่งๆ ในอนาคตต่อไป 
 1.3 ทฤษฎีพฒันาการเก่ียวกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์บรเูนอร ์(Bruner) ไดจ้ดัลาํดบัขัน้พฒันาการ
การเรยีนรูข้องเดก็หรอืโครงสรา้งทางสตปิญัญาเป็น 3 ขัน้ ดงัน้ี (นภเนตร ธรรมบวร.  2544: 43 – 44; 
อา้งองิจาก Bruner.  1966) 
   1. ขัน้สมัผสั (Enactive Stage) เดก็จะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสิง่แวดลอ้มโดยผา่นการกระทาํ
หรอืการลงมอืปฏบิตั ิ การเรยีนรูใ้นขัน้น้ีมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความสามารถดา้นการเคลือ่นไหว 
การเตน้ราํ และการใชร้า่งกายหรอืสว่นต่างๆ ของรา่งกายในการแสดงออกซึง่ความรูข้องตน 
   2. ขัน้คดิจากภาพทีป่รากฏ (Iconic Stage) ขัน้นี้เดก็จะเรยีนรูผ้า่นการมองรปูภาพ
หรอืตวัแบบ เดก็เริม่พฒันาวธิกีารจาํโดยใชจ้นิตนาการมากขึน้ ความเขา้ใจสิง่ต่างๆ รอบตวัของเดก็
จะขึน้อยูก่บัการรบัรูโ้ดยการใชป้ระสาทสมัผสัมากกวา่การใชภ้าษา การเรยีนรูใ้นขน้ั น้ีมคีวามสมัพนัธ์
โดยตรงกบัการเรยีน หรอืการแสดงออกผา่นงานศลิปะ ซึง่ตอ้งใชท้ัง้สายตาและมติสิมัพนัธ ์
   3. ขัน้สญัลกัษณ์ (Symbolic Stage) ขัน้นี้เดก็จะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ โดยผา่นระบบ
สญัลกัษณ์ เช่น ภาษาพดู ภาษาเขยีน และการจดัลาํดบั รวมตลอดถงึสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นนามธรรม ซึง่จะ
ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจขอ้มลูต่างๆ ทีซ่บัซอ้นมากขึน้จากทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์(Bruner) 
สรุปไดว้า่ เดก็ปฐมวยัจะเรยีนรู ้และเขา้ใจจากการกระทาํ และเกบ็เป็นขอ้มลูในการพฒันาสตปิญัญา
ในขัน้ ต่อๆ ไป อยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
  เพยีเจท ์และ อนิเฮลเดอร ์(Piaget; & Inhelder) (วรวรรณ เหมชะญาต.ิ  2536: 31 – 33;  
อา้งองิจาก Piaget; & Inhelder.  1896) ไดแ้บง่การรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธ ์ออกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
   1. ระดบัการรบัรูจ้ากประสาทสมัผสั (Perceptual Level) 
   2. ระดบัการรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ (Level of thinking or representation) 
  เพยีเจท ์และ อนิเฮลเดอร ์ไดใ้หค้วามสนใจระดบัการรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพน้ี เพราะเป็น
ระดบัทีอ่าศยักระบวนการคดินอกเหนือไปจากการรบัรูท้างกายภาพจากประสาทสมัผสั ซึง่เป็นระดบัที่
ตํ่าลงไป การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ เป็นความสามารถในการรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธร์ะหวา่งตนเอง
กบัวตัถุได ้โดยการลงมอืกระทาํกบัวตัถุโดยตรงเป็นสาํคญั การลงมอืกระทาํมคีวามเชือ่มโยงกนัอยา่งยิง่
กบัประสาทสมัผสั ทัง้น้ีเพราะขัน้การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพเป็นขัน้ทีเ่ดก็เกดิการเปลีย่นแปลงความสามารถ
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ในการรบัรู ้ไปสูก่ารทีส่ามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัวตัถุไดอ้ยา่งลกึซึง้ โดยอาศยัโครงสรา้ง
ทางความคดิเกีย่วกบัวตัถุ (Construction of Objective) ความสามารถดงักลา่วถอืว่า เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้
ของการพฒันาทางดา้นมติสิมัพนัธ ์
  เพยีเจท ์และ อนิเฮลเดอร ์ ไดก้ล่าวถงึระดบัพฒันาการการรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ทีพ่น้วยัทารกขึน้ไปวา่ม ี3 ระดบัใหญ่ คอื 
   1. โทโปโลย ี (Topological) เป็นระดบัพืน้ฐานซึง่ประกอบดว้ยคณุสมบตัขิองการ
รบัรูว้า่ วตัถุอยูข่า้งๆ กนั (Proximity) การรบัรูล้าํดบั (Order) การรบัรูร้ปูปิด (Enclosure) การรบัรู้
ความต่อเน่ือง (Continuity) รวมทัง้การรูถ้งึลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั (Discrimination) ทัง้น้ีเป็นการรบัรู้
วตัถุทีค่งทีเ่ท่านัน้ 
   2. โปรเจกทพี (Projective) เป็นการเริม่ทีจ่ะสามารถคดิมโนภาพภายในจติใจของ
ตนเอง ดว้ยการพจิารณาความสมัพนัธข์องจุดทีม่องเหน็ 
   3. ยคูลเีดยีน (Euclidean) เป็นการนํามโนภาพภายในจติใจเหลา่นัน้ มาสมัพนัธก์บั
การเปลีย่นแปลงทางดา้นตาํแหน่ง ทศิทาง และระยะทางจนกลายเป็นระบบแนวคดิทีเ่ดก็ยดึถอือนัเหมาะสม
สาํหรบัการถ่ายทอดความเขา้ใจ เรือ่งการมองวตัถุใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ภายในโลกของความจรงิรอบๆ ตวั
ดว้ยเหตุน้ี ความสมัพนัธท์างโปรเจกทพี (Projective) และยคูลเีดยีน (Euclidean) จงึมคีวามคลา้ยกนั
ตรงทีเ่ดก็สามารถยอมรบัความสมัพนัธก์นัของวตัถุอยา่งมรีะบบยิง่ขึน้โปรเจกทพี (Projective) และยคูลเีดยีน 
(Euclidean) เป็นระดบัทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก แมจ้ะมลีกัษณะทีต่่างกนั ระดบัทัง้สอง
เป็นตวัชีถ้งึคณุสมบตัขิองสิง่ต่าง  ๆภายใตเ้งือ่นไขของการเปลีย่นแปลงมุมมอง แสดงใหเ้หน็ถงึการเคลือ่นไหว
ทางความคดิอยา่งมรีะบบของเดก็ ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัระหวา่งความแตกต่างของโปรเจกทพี (Projective) 
และยคูลเีดยีน (Euclidean) คอื ลกัษณะการลม้ของดนิสอ กลา่วคอื การทีเ่ดก็รบัรูต้ําแหน่งและทีต่ ัง้ของ
ดนิสอในขณะทีต่ ัง้ตรงและลม้นอนในแนวระนาบ ซึง่เป็นจุดจบนัน้เป็นขัน้การรบัรูร้ะดบั 
โปรเจกทพี (Projective) แต่การรบัรูต้าํแหน่งและทีต่ ัง้ของดนิสอในชว่งระหวา่งทีด่นิสอกาํลงัลม้ลงนัน้
เป็นการรบัรูร้ะดบัขัน้ ยคูลเีดยีน (Euclidean) ซึง่เป็นความสามารถในการนําภาพมาสมัพนัธก์นักบั
การเปลีย่นแปลงทางดา้นตาํแหน่งทศิทางของดนิสอขณะทีล่ม้คณุสมบตักิารรบัรูค้วามสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธใ์นแต่ละระดบัขา้งตน้ สรุปไดด้งัน้ี (วรวรรณ เหมชะญาต.ิ  2536: 33) 
    1. โทโปโลย ี(Topological) ประกอบดว้ยคณุสมบตัดิงัต่อไปน้ี 
     1.1 การรบัรูว้ตัถุทีค่งที ่
     1.2 การรบัรูว้า่วตัถุอยูข่า้งๆ กนั 
     1.3 การรบัรูล้าํดบั 
     1.4 การรบัรูร้ปูปิด หรอืการลอ้มรอบ 
     1.5 การรบัรูค้วามต่อเนื่องหรอืพืน้ผวิ 
     1.6 การรบัรูถ้งึลกัษณะทีแ่ตกต่างหรอืการแยกออก 
    2. โปรเจกทพี (Projective) ประกอบดว้ยคุณสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
     2.1 การรบัรูถ้งึรปูรา่งของวตัถุ เสน้ตรง และเสน้โคง้ 
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     2.2 การรบัรูว้ตัถุจากการมองในลกัษณะต่างๆ 
      2.2.1 การรบัรูภ้าพ 3 มติ ิ
      2.2.2 การรบัรูเ้งา 
      2.2.3 การรบัรูต้าํแหน่ง ทศิทาง เช่น ซา้ย - ขวา หน้า - หลงั 
     2.3 การรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุ 2 สิง่ 
     2.4 การรบัรูแ้ละการทาํนายภาพวตัถุเดยีวกนัจากตําแหน่งการมองทีต่่างกนั 
     2.5 การคดิภาพวตัถุทีอ่ยูใ่นลกัษณะทีต่ดิกนั 
      2.5.1 การพบั 
      2.5.2 การทบั 
      2.5.3 การบงั 
   3. ยคูลเีดยีน (Euclidean) ประกอบดว้ยคณุสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 
    3.1 การรบัรูค้วามคลา้ยคลงึของวตัถุ 
    3.2 การรบัรูค้วามสมัพนัธข์องตําแหน่ง ทศิทาง และระยะทาง 
    3.3 การรบัรูโ้ดยการมเีกณฑใ์นการอา้งองิในเรือ่งต่อไปน้ี 
     3.3.1 ความยาว 
     3.3.2 ความกวา้ง 
     3.3.3 ความสงู 
     3.3.4 แนวตัง้ – แนวนอน 
  นภเนตร ธรรมบวร (2544: 50) กล่าวถงึพฒันาการความคดิของเดก็ทีเ่กีย่วกบัการมอง
วตัถุในอกีลกัษณะหนึ่งทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิของเพยีเจท ์และ อนิเฮลเดอรว์า่ สามารถแบง่ออกเป็น 
3 ระดบั ดงัน้ี 
   1. ระดบัพืน้ฐาน (Functional System) อายปุระมาณ 1.3 – 2.6 ปี เป็นระดบัความคดิ
ทีเ่ดก็สาํรวจคณุสมบตัขิองวตัถุแต่ละประเภท และเริม่ทีจ่ะจดัประเภทของวตัถุนัน้ๆ ตามการใช ้โดยเดก็
เริม่เขา้ใจถงึรปูรา่งและขนาดวตัถุวา่ มคีวามสมัพนัธก์บัการทีต่นใชว้ตัถุนัน้ ในชวีติประจาํวนั จงึทาํให้
เดก็เขา้ใจถงึการเกีย่วโยงกนัระหวา่งวตัถุ ในแงข่องสิง่ทีพ่บเหน็ประจาํวนั และแงข่องตาํแหน่ง เช่น คกุกี้
ในเหยอืก ชามบนโต๊ะ ดงันัน้ประสบการณ์ในการมอง จงึทาํใหเ้กดิการคาดคะเนเป้าหมายของการมอง
นัน้ เดก็ทีม่วีามสามารถในระดบันี้ จงึสามารถทีจ่ะใหเ้หตุผล และตดัสนิตาํแหน่งของวตัถุใดวตัถุหน่ึง 
โดยอาศยัอกีวตัถุหน่ึงเป็นเกณฑไ์ด ้ แมว้า่โดยมากเดก็จะคดิถงึตาํแหน่งของวตัถุในแงข่องการใชว้ตัถุ
นัน้ แต่ประสบการณ์ทางสายตาจะทาํใหเ้ดก็ไดห้ดัคาดคะเนสายตา “การมองวตัถุ” ซึง่เดก็พจิารณา
เรือ่งคุณสมบตัขิองวตัถุเป็นสาํคญั จะทาํใหเ้ดก็คอ่ยๆ เขา้ใจเสน้นําสายตา (Line - of - Sight) ซึง่เป็น
พืน้ฐานสาํคญัในการคาดคะเนเสน้นําสายตา และเป้าสายตาเป็นพืน้ฐานทีจ่าํเป็นในระบบมติสิมัพนัธ ์ซึง่
ตอ้งพจิารณาเสน้นําสายตาหลายๆ เสน้ในระบบน้ี ประสบการณ์ของเดก็กบัคณุสมบตั ิรปูรา่ง ขนาดของ
วตัถุ ทาํใหเ้ดก็รูจ้กัสว่นต่างๆ ของวตัถุ ซึง่จะทาํใหเ้ดก็สามารถเขา้ใจเรือ่งสิง่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงกนัได ้ซึง่
อยูใ่นระบบทีเ่ดก็จะเรยีนรูต่้อไป 
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   2. ระดบัการวางตําแหน่ง (Proximal System) อายุประมาณ 2.6 – 3.6 ปี ในระดบัน้ี
เดก็เริม่คดิถงึตําแหน่งของวตัถุในลกัษณะทีเ่ป็นอสิระจากคุณสมบตัใินการใชง้านของวตัถุนัน้ แต่พยายาม
เขา้ใจในเรือ่งตาํแหน่งของวตัถุ โดยดคูวามสมัพนัธ์กบัสิง่ทีอ่ยูใ่กลเ้ป็นหลกั นอกจากน้ีการทีเ่ดก็รูจ้กั
สว่นต่าง  ๆของวตัถุ ทาํใหเ้ดก็เริม่ใชส้ว่นต่าง  ๆของวตัถุนัน้  ๆในการอา้งองิ เช่น ลงิชอบนัง่อยูข่า้งรถบรรทุก 
ไมช่อบอยูข่า้งหน้า หรอืขา้งหลงัของรถบรรทุก นัน่คอื เดก็สามารถทีจ่ะพจิารณาถงึวตัถุทีใ่ชใ้นการอา้งองิ
นัน้มากกวา่ 1 สว่น ตวัอยา่งเชน่ รถทีแ่ล่นเป็นขบวน 3 คนั รถคนักลางจะอยูข่า้งหลงัของรถคนัแรก 
และจะอยูข่า้งหน้าของรถคนัที ่ 3 ซึง่ความเขา้ใจของเดก็จะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมือ่มคีวามสามารถในเรือ่ง
ความใกลก้นัของวตัถุ เมือ่เดก็พฒันาต่อไปในระบบน้ีเดก็จะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเรยีงลาํดบั ซึง่เป็นพืน้ฐาน
สาํหรบัระบบต่อไปดว้ย 
   3. ระดบัการวางทศิทาง (Projective Space) อายุประมาณ 3.6 – 6 ปีขึน้ไป จาก
ประสบการณ์ในการมองในระดบัพืน้ฐาน (Functional System) ทาํใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาความรู ้ จงึ
เกดิจากการมองสิง่ต่าง  ๆรอบตวั ซึง่ทาํใหท้า้ยทีส่ดุเดก็รูจ้กัจนิตนาการเสน้นําสายตาและสามารถคาดคะเน
ไดว้่า การมองในทศิทางใดจะเหน็วตัถุอะไรบา้ง เช่น ในการมองจากจดุ C ไปถงึจุด E จุด D จะเป็นจุด
ทีอ่ยูบ่นเสน้นําสายตานัน้ดว้ย ในแต่ละระดบัดงักลา่วเดก็จะพฒันาการรบัรูเ้กีย่วกบัตาํแหน่งในลกัษณะ 
ใหม่ๆ  โดยผา่นการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญั (วรวรรณ เหมชะญาต.ิ  2536: 34 – 36) 
 1.4 การส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธใ์นเดก็ปฐมวยั 
  จากทฤษฎพีฒันาการรบัรูท้างดา้นมติสิมัพนัธท์ีม่พี ืน้ฐานอยูบ่นทฤษฎพีฒันาการ ทาง
สตปิญัญาของ เพยีเจท ์ดงักล่าวมาในขา้งตน้ จะเหน็วา่ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาการรบัรู้
ทางดา้นมติสิมัพนัธ ์ซึง่เป็นมโนทศัน์ประเภทหน่ึงนัน้ สมโภชน์ เอีย่มสภุาษติ (2544: 237 – 238) 
เสนอแนะการจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของเพยีเจทไ์วว้่า กจิกรรมทีค่รจูดัขึน้นัน้ จะตอ้งใหเ้ดก็
ไดม้สีว่นในการทาํ เพราะจะทาํใหเ้ดก็มโีอกาสทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการช่วยพฒันา
โครงสรา้งทางสตปิญัญา โดยเฉพาะความสามารถดา้นกระบวนการยอ้นกลบั การเชือ่มโยง การรวมกนั 
และการแยกแยะ เป็นตน้ สิง่ทีค่รคูวรคาํนึงถงึในการจดัการเรยีนการสอน มดีงัต่อไปน้ี 
   1. การวเิคราะหเ์น้ือหาทางวชิาการทีจ่ะใหเ้ดก็ ซึง่นอกจากจะตอ้งอาศยั จากขัน้ตอน
การพฒันาทางสตปิญัญา ตามแนวคดิของเพยีเจทแ์ลว้ ครยูงัตอ้งมทีกัษะการรบัรูต้่อเดก็ ดงัน้ี 
    1.1 รูถ้งึระดบัความรูข้องเดก็ 
    1.2 รูถ้งึทกัษะทีเ่ดก็มอียู ่
    1.3 รูถ้งึกระบวนการความคดิ เหตุและผลทีเ่ดก็มอียู ่
   2. การจดัระเบยีบของเน้ือหาจากงา่ยไปหายาก เพือ่ทีจ่ะสามารถนําไปใชก้บักจิกรรม
การเรยีนการสอนได ้
   3. การสงัเกตดวูา่ เดก็นัน้ทาํกจิกรรมทีใ่หไ้ดถู้กตอ้งครบถว้นหรอืไม ่ซึง่การสอน
ในชัน้เรยีนนัน้ ครูจะตอ้งใหเ้ดก็ทาํกจิกรรมต่างๆ มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้อกีทัง้จะตอ้งช่วยใหเ้ดก็
เกดิการกระทาํไปสูก่จิกรรมทีเ่ป็นปฏบิตักิารทางสมอง ซึง่สามารถทาํไดโ้ดยการคอ่ย  ๆลดสิง่ทีช่ว่ยภายนอก
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ออกไป จากนัน้จงึเริม่เปลีย่นเป็นความคดิหรอืการคาดหวงั ซึง่ต่อมาเดก็กจ็ะคดิไดอ้ยา่งอสิระในสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป วธิน้ีีจะช่วยใหเ้ดก็สามารถถ่ายโยงระหว่างกจิกรรมทีก่ระทาํไปสูค่วามนึกคดิภายในได ้อยา่งมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  
  บรเูนอร ์(วรวรรณ เหมชะญาต.ิ  2536; อา้งองิจาก Bruner.  1960) ซึง่มแีนวความคดิ
สอดคลอ้งกบั เพยีเจท ์ทีก่ล่าววา่ ในการทีจ่ะนําเน้ือหาใดมาสอนนัน้ ควรจะไดพ้จิารณาดวูา่ในขณะนัน้ 
เดก็มพีฒันาการอยูใ่นระดบัใดมคีวามสามารถเพยีงใด เพือ่ทีจ่ะไดป้รบัเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ
ของผูเ้รยีนโดยใชว้ธิทีีเ่หมาะสม บรเูนอร ์ เชื่อวา่ ครสูามารถทีจ่ะสอนวชิาใดๆ กไ็ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมใหก้บัเดก็คนใดคนหนึ่งในระดบัอายใุดกไ็ดน้อกจากน้ี บรเูนอร ์เน้นความสาํคญั
ของโครงสรา้งในการสอน คอื 
   1. การทาํความเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นพืน้ฐาน หรอืโครงสรา้ง จะชว่ยใหเ้ขา้ใจสิง่ทีเ่รยีนได้
ดขีึน้ 
   2. การจดัสิง่ทีเ่รยีนใหเ้ป็นระบบระเบยีบ จะชว่ยใหจ้าํสิง่ทีเ่รยีนไดน้าน 
   3. ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑห์รอืมโนทศัน์พืน้ฐานจะนําไปสูก่ารถ่ายโยงความรู ้
   4. การจดัโครงสรา้งจะช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปตามลาํดบัขัน้ของเน้ือหาวชิา ต่อเน่ืองกนั 
โดยไมม่ชี่องวา่งระหว่างความรูพ้ืน้ฐานกบัความรูข้ ัน้สงู 
  แกรนด ์และ มอรโ์รว (Grande; & Morrow.  1995: 1 – 3) กล่าววา่ การพฒันาสง่เสรมิ
และฝึกฝน เพือ่ใหเ้กดิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์การรบัรูเ้ชงิมติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถในการ
จนิตนาการเกีย่วกบัลกัษณะรปูรา่งของวตัถุ เมือ่เกดิการเคลือ่นที ่การแทนทีข่องวตัถุ ซึง่ความรูส้กึ เชงิ
มติสิมัพนัธ ์(Spatial Sense) จะนําไปสูค่วามสามารถเหลา่นัน้ได ้โดยในระดบั Grades K – 6 ความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธส์ามารถสง่เสรมิไดโ้ดย 
   1. ความสมัพนัธใ์นการมองวตัถุกบัการเคลื่อนไหว (Eye - motor Coordination) 
หมายถงึ ความสามารถในการประมวลภาพดว้ยสายตาจากความสมัพนัธร์ะยะทางและตําแหน่งของวตัถุ 
   2. การรบัรูภ้าพและพืน้หลงัภาพ (Figure - ground Perception) หมายถงึ ความสามารถ
ในการจาํแนกใหเ้หน็ถงึลกัษณะเฉพาะทีช่ดัเจนของภาพวตัถุ โดยไมค่าํนึงถงึลกัษณะแวดลอ้มและภาพ
กระตุน้อยา่งอื่น 
   3. การรบัรูค้วามคงรปูของวตัถุ (Perceptual Constancy) หมายถงึ ความสามารถ
ในการบอกลกัษณะเดมิของวตัถุ เมือ่มกีารหมุนการพลกิวตัถุ หรอืการเปลีย่นแปลงขนาดของวตัถุนัน้ 
   4. การรบัรูต้าํแหน่งของวตัถุทีส่มัพนัธก์บัพืน้ที ่(Position - in – space Perception) 
หมายถงึ ความสามารถในการบอกความสมัพนัธข์องวตัถุโดยรอบกบัตวัเอง และอธบิายตาํแหน่งทีร่บัรู ้
โดยสามารถเขยีนหรอืบอกหรอืแสดงว่า วตัถุอยูซ่า้ย ขวา หน้า หลงั บน ล่างใกล ้ไกล 
   5. การรบัรูถ้งึ ความสมัพนัธร์ะหวา่งวตัถุ (Perception of Spatial Relationships) 
หมายถงึ ความสามารถในการมองเหน็วตัถุสองสิง่หรอืมากกวา่ ทีม่คีวามเกีย่วพนัธก์นั โดยตวัวตัถุเอง
หรอืโดยวตัถุอืน่ในดา้นการพลกิแพลงตวัวตัถุและความสมัพนัธอ์ื่นๆ 
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   6. การจาํภาพความเหมอืนและความแตกต่างของวตัถุ (Visual Discrimination) หมายถงึ 
ความสามารถในการทาํใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง และความเหมอืนระหวา่งวตัถุ 
   7. การจดจาํภาพเสมอืนของวตัถุ (Visual Memory) หมายถงึ ความสามารถใน
การใชว้ธิกีารแกป้ญัหา จดจาํและเรยีกใชค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งระยะทางกบัตําแหน่งกบัเวลา และสามารถ
คน้หาวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 
  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget) เพยีเจทส์รุปพฒันาการทางสตปิญัญา
ของมนุษยเ์ป็น 4 ระยะ คอื (ฉววีรรณ กนิาวงศ.์  2533: 130 – 132) 
   1. ขัน้ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว (Sensorymotor Stage) ระยะแรกเกดิถงึ 
2 ปี เดก็วยัน้ีจะพฒันาทกัษะทางกลา้มเน้ือและการเคลือ่นไหว ซึง่ถอืวา่ เป็นพืน้ฐานสาํคญัของพฒันาการ
ทางสตปิญัญา เดก็จะพฒันาการเคลือ่นไหวจากปฏกิริยิาสะทอ้นไปสูก่ารเคลื่อนไหวทีป่รบัปรุงใหเ้หมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้ม 
   2. ขัน้ก่อนปฏบิตักิารความคดิ (Pre - Operational Stage) อายุตัง้แต่ 2 – 7 ปี เป็นวยั
ทีเ่ขา้ใจสญัลกัษณ์ต่างๆ และสามารถใชส้ญัลกัษณ์เหลา่นัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   3. ขัน้ปฏบิตัคิวามคดิทางรปูธรรม (Concrete - Operational Stage) อายุตัง้แต ่7 – 11 ปี 
เดก็จะมคีวามเขา้ใจปญัหาในแงมุ่มต่างๆ เขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลง สามารถแกป้ญัหาเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์ และเขา้ใจความสมัพนัธข์องสิง่ต่างๆ ในสภาพแวดลอ้ม แต่ยงัไมส่ามารถคดิในเชงินามธรรม
ได ้เดก็จะอธบิายหรอืแกป้ญัหาโดยอาศยัการกระทาํกบัของจรงิหรอืสิง่ของทีเ่ป็นวตัถุเทา่นัน้ 
   4. ขัน้ปฏบิตัคิวามคดิทางนามธรรม (The Period of Formal Operational Stage)  
อายตุัง้แต่ 11 – 15 ปี ขัน้นี้เป็นขัน้ทีเ่ดก็จะมองเหน็ความชดัเจนทางนามธรรมได ้เดก็เริม่เขา้ใจเหตุผล 
โดยจะสามารถอาศยัหลกัเกณฑข์องความสมัพนัธต์า่งๆ มาประกอบกบัการใช ้เหตุผลได ้สามารถแกป้ญัหา
อยา่งมรีะเบยีบ ตัง้สมมตฐิานโดยอาศยัจนิตนาการ หรอืการสงัเกตของตนไดแ้ละเป็นระยะทีโ่ครงสรา้ง
ทางสตปิญัญาพฒันาสงูสดุ เดก็วยัน้ีจะมคีวามสามารถเชงิอุปมานและอนุมานมากขึน้จากทฤษฎพีฒันาการ
ทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์เดก็ปฐมวยัจดัอยูใ่นขัน้ที ่2 คอื ขัน้ก่อนปฏบิตักิารความคดิ (Pre - Operational 
Stage) เดก็จะเริม่เรยีนรูภ้าษาพดูและเขา้ใจสญัลกัษณ์  
  วรรณวภิา สทุธเกยีรต ิ (2542: 3) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
ควรเน้นใหน้กัเรยีนไดค้น้พบความสมัพนัธด์ว้ย กระบวนการ การประดษิฐ ์การวาด การวดั การมองเหน็ 
การเปรยีบเทยีบ การแปลง และการจาํแนกรปูเรขาคณิต ทีเ่น้นกจิกรรมในลกัษณะการสาํรวจ การคาดเดา 
การสบืเสาะเพือ่ตรวจสอบขอ้คาดเดา 
 สรุปไดว้า่ การสง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ควรสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาตัง้แต่ยงัเลก็ 
โดยจดัสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัวยั เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดจ้บัตอ้ง ทดลอง สิง่รอบตวัโดยการใชป้ระสาท
สมัผสัทัง้หา้บ่อยๆ ซึง่จะทาํใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละเขา้ใจเรือ่งส ีขนาด รปูรา่ง ทศิทางปรมิาตร การเปลีย่นแปลง
ตําแหน่งของวตัถุ ตลอดจน การหมนุและการพลกิวตัถุ ซึง่สิง่เหล่าน้ีมคีวามสาํคญัต่อการดาํเนินชวีติ 
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 1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
  งานวิจยัในประเทศ 
   เอือ้อาร ีทองพทิกัษ์ (2546: 55) ศกึษาเกีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานทางมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการวาดภาพต่อเตมิ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเดก็ชัน้อนุบาลปีที ่3 จาํนวน
15 คน ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการวาดภาพต่อเตมิมทีกัษะพืน้ฐานทาง
มติสิมัพนัธส์งูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการวาดภาพ
ต่อเตมิ มทีกัษะพืน้ฐานทางมติสิมัพนัธจ์าํแนกตามรายดา้น ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการวาดภาพ
ต่อเตมิพบวา่ ทกัษะพืน้ฐานทางมติสิมัพนัธด์า้นความสมัพนัธข์องความยาวและระยะทาง ตาํแหน่งทีต่ ัง้ 
และการจดั ลาํดบัสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นดา้นความสมัพนัธข์องทศิทางการจดั 
ลาํดบัสงูขึน้ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
   เพญ็ทพิา อ่วมมณี (2547: 60) ศกึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยัทีใ่ชล้วดกาํมะหยีส่ใีนการทาํกจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์พบวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
เดก็ปฐมวยัหลงัการทาํกจิกรรมทีใ่ชล้วดกาํมะหยีส่ ีในการทาํกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคโ์ดยรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเมือ่จาํแนกรายดา้น ปรากฏวา่ ดา้นการรบัรูล้กัษณะของวตัถุ เมือ่มกีารเคลือ่นยา้ย หรอื
เปลีย่นมมุมองนัน้ อยูใ่นระดบัสงู สว่นดา้นการจาํแนกลกัษณะของวตัถุทีอ่ยูค่งทีด่า้นการหาความ สมัพนัธ์
ของวตัถุสองสิง่หรอืมากกวา่ดา้นการจดัหมวดหมูว่ตัถุสองถงึสามมติ ิ และดา้นการจนิตนาการเกีย่วกบั
สว่นประกอบต่างๆ เมือ่นํามาประกอบเขา้ดว้ยกนันัน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง และความสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการทาํกจิกรรมทีใ่ชล้วดกํามะหยีส่ใีนการทาํกจิกรรมศลิปสรา้งสรรคส์งูกวา่
ก่อนการทาํกจิกรรมทีใ่ชล้วดกาํมะหยีส่ใีนการทํากจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์อยา่งมนียัสาํคญัทาง สถติทิี่
ระดบั .01 
  พรีะพร รตันาเกยีรติ ์ (2548: 73) ศกึษาผลของการบนัทกึประสบการวทิยาศาสตรท์ีม่ตี่อ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั พบวา่ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์วทิยาศาสตร์
ประกอบการบนัทกึ มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธล์กัษณะ
ของวตัถุ ดา้นความสมัพนัธข์องตาํแหน่งวตัถุ ดา้นลกัษณะของวตัถุทีเ่คลือ่นทีห่รอืเปลีย่นทศิทางการมอง
และดา้นการต่อเขา้การแยกออกจากกนัของวตัถุ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  วลยั สาโดด (2549: 60) ศกึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัประสบการณ์กจิกรรมขนมอบ พบวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัหลงัจากทีไ่ดร้บั
ประสบการณ์กจิกรรมขนมอบมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นทุกดา้นสงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์จะเหน็วา่ การจดั
กจิกรรมเพือ่พฒันาความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์มคีวามสาํคญัต่อเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากความสามารถ
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ทางมติสิมัพนัธเ์ป็นความสามารถพืน้ฐานในกระบวนการคดิ ซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อพฒันาการทางสตปิญัญา
ของเดก็ปฐมวยั 
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
   เชสเซอร ์(พรีะพร รตันาเกยีรติ.์  2548: 24; อา้งองิจาก Cheser.  1979: 6644 – A) 
ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการพฒันาในดา้นมติสิมัพนัธต์ามทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของ เพยีเจท ์ โดย
ศกึษาตามตวัแปร อาย ุและวฒันธรรม ศกึษาเกีย่วกบัความยาว ทศิทาง เสน้ตัง้ฉาก ตลอดจนการแกป้ญัหา 
พบวา่ สมรรถภาพทางดา้นมติสิมัพนัธข์องนกัเรยีนจะพฒันาขึน้ตามอายุ นกัเรยีนชายจะมสีมรรถภาพ
ทางสมองดา้นน้ีสงูกวา่นกัเรยีนหญงิ และพบวา่ สภาพทีอ่ยูอ่าศยัหรอืวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อ
ความสามารถดา้นน้ีดว้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัเรยีนในถิน่เจรญิมกีารพฒันาสมรรถภาพดา้นน้ีดกีวา่
เดก็ในถิน่ทีย่งัไมเ่จรญิ และเมือ่อาย ุ12 ปี เดก็จะสามารถพฒันาสมรรถภาพทางสมองดา้นมติสิมัพนัธ์
ไดใ้นระดบัทีไ่ล่เลีย่กนั 
   พลมัเมริท์ (เพญ็ทพิา อ่วมมณี.  2547: 25; อา้งองิจาก Plumert, J.  1990: 51 – 1 2B) 
ศกึษาเกีย่วกบัการใชก้ลวธิจีบักลุม่ตามประเภทและระยะทางของเดก็ในการระลกึถงึวตัถุ โดยทาํการทดลอง 
2 ครัง้ เพือ่ศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงทางพฒันาการในการใชก้ลวธิจีบักลุม่ตามระยะทางและประเภท
ในการระลกึอยา่งอสิระถงึวตัถุ การทดลองครัง้ที ่1 ผูเ้ขา้รบัการทดลองซึง่เป็นเดก็อายุ 8 ปี10 ปี และ 
12 ปี ซึง่ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่า มเีพยีงเดก็อายุ 12 ปี ทีถ่กูถามใหบ้อกวตัถุทีเ่หน็ขณะทีเ่ขาระลกึถงึ
อยา่งอสิระตามหอ้งแสดงภาพได ้และไมพ่บวา่ เดก็กลุม่อายุอื่นสามารถใชก้ลวธิรีะลกึถงึเพื่อจดัระบบ
การระลกึของเขาได ้ ในทางตรงกนัขา้มมเีดก็หลายคนในทกุกลุม่อายใุชก้ลวธิตีามระยะทางในการจดั 
ระบบการวางแผนในพาชมของเขา สาํหรบัการทดลองครัง้ที ่2 เป็นการศกึษาวา่ประสบการณ์ครัง้แรก
ของเดก็อายุ 10 ปี และ 12 ปีทีม่กีบัวตัถุต่างๆ และสถานทีต่ ัง้ซึง่สง่ผลต่อการเลอืกกลยทุธ ์การระลกึ
เป็นอยา่งไร เดก็จะถกูซ่อนของเลน่จาํนวน 16 ชิน้ ซึง่ประกอบดว้ย 4 ประเภท และอยูใ่นหอ้งทีไ่มคุ่น้เคย 
4 หอ้ง เดก็จะเหน็ของเล่นทีจ่บักลุม่ตามประเภท สถานทีใ่ชซ้่อนในแต่ละหอ้ง หรอืไมก่ไ็มเ่หน็ทัง้ของ
เลน่และสถานทีท่าํงาน หลงัจากซ่อนของเลน่แลว้ ครัง้แรกการศกึษาพบวา่ เดก็อาย ุ10 ปี และ 12 ปี
สว่นใหญ่จบักลุ่มของเลน่ตามประเภทเมือ่ระลกึเพยีงของเลน่ไดแ้ต่เมือ่เดก็ระลกึถงึของเลน่ และสถานที่
เกบ็ไปพรอ้มกนัแลว้ เดก็สว่นใหญ่จะจบักลุ่มของเลน่ตามหอ้ง ระดบัของการใชแ้ต่ละกลวธิใีนการทดลอง
ทัง้ 2 ครัง้น้ี ไดร้บัอทิธพิลจากประสบการณ์ครัง้แรกทีม่ตี่อวตัถุและสถานทีต่ ัง้ 
   ไมเนอร ์(เพญ็ทพิา อ่วมมณี.  2547: 25 – 26; อา้งองิจาก Minor, S.B.  1991: 52 – 07A) 
ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความเขา้ใจของเดก็ในการกะระยะแบบคาดคะเนต่อวตัถุแบบ 2 มติ ิทีอ่ยูใ่นระยะหา่ง
แบบ 3 มติ ิ(ความคดิรวบยอดเรือ่งมติสิมัพนัธ)์ มวีตัถุประสงค ์เพือ่อธบิายพฒันาการตามลาํดบัขัน้เกีย่วกบั
ความเขา้ใจของเดก็ทีม่ตี่อรหสัรปูภาพทีใ่ชว้ตัถุแบบ 2 มติทิีอ่ยูใ่นระยะหา่งแบบ 3 มติ ิโดยนกัเรยีนทาํ
แบบประเมนิ 3 ชุด แบบประเมนิที ่1 กลุม่ ตวัอยา่งแต่ละคนจะถกูจดัใหอ้ยูด่า้นหน้าของวตัถุทีม่กีารจดั 
เรยีงแบบ 3 มติ ิมกีารวางรปูสลกัไมข้นาด เลก็ชิน้หน่ึง ณ ตาํแหน่งต่างๆ 3 ดา้นรอบๆ การจดัเรยีง
ดงักลา่ว และในแต่ละดา้นจะแสดงภาพวาดชุดหน่ึง ซึง่ใชแ้ทนความสมัพนัธข์องวตัถุแบบก่อน-หลงั และ
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ซา้ย – ขวา ของการจดัเรยีงใหก้ลุม่ตวัอยา่งด ูกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเลอืกมุมมองรปูสลกัไมท้ีถ่กูตอ้งแลว้
บอกถงึเหตุผลทีเ่ขาเลอืกมุมมองนัน้ และไมเ่ลอืกมุมมองอื่น ระดบัพฒันาการของกลุ่มตวัอยา่งจะไดร้บั
การอธบิายตามการเลอืก การไมเ่ลอืก และคาํตอบของเขา แบบประเมนิชุดที ่2 มกีารใชก้ระบวนการ
เดยีวกนักบัแบบประเมนิชุดที ่ 1 ยกเวน้จะใชภ้าพถ่ายบลอ็กเลโก ้ตอนน้ีกลุม่ตวัอยา่งจะไดร้บัคาํบอก
ใหส้รา้งมุมมองเลโกภ้าพคนโดยใชบ้ลอ็กเลโก ้ผลการศกึษา พบวา่ 
    1. ม ี6 ระดบั พฒันาการทีต่่างกนัทีไ่ดร้บัการอธบิายในแต่ละแบบประเมนิ 
    2. กลุ่มตวัอยา่งบางคนไมท่าํทุกแบบประเมนิระดบัเดยีวกนั 
    3. กลุม่ตวัอยา่งอายมุากกวา่จะทาํในระดบัพฒันาทีส่งูกวา่กลุม่ตวัอยา่งอายนุ้อยกวา่ 
    4. กลุ่มตวัอยา่งจะตอบแบบก่อน-หลงั มากกวา่ตอบแบบซา้ย – ขวา  
    5. เดก็ทีอ่ายนุ้อยกวา่จะเลอืกมมุมองและตอบสนองโดยใชต้นเองเป็นศนูยก์ลาง 
มากกวา่เดก็ทีอ่ายมุากกว่า 
    6. มกีลุม่ตวัอยา่ง 6 คน เขา้ใจผดิเกีย่วกบัภาพทีเ่หลือ่มในแบบประเมนิชุดแรก 
   คุก และ โอดอม (พรีะพร รตันาเกยีรติ.์  2548: 24 – 25; อา้งองิจาก Cook; & Odom. 
1992: 213 – 249) ไดศ้กึษาพฒันาการดา้นการคดิซึง่เกีย่วกบัความไวของการแยกแยะโดยการรบัรู้
สิง่เรา้หลายมติ ิไดแ้ก่ ส ีรปูรา่ง ขนาด จาํนวน ตาํแหน่ง พืน้ผวิ และเสน้กรอบภาพ โดยทาํการทดลอง
กบัเดก็เลก็ อายุ 4 – 5 ปี จาํนวน 32 คน และเดก็โต อายุ 10 – 18 ปี จาํนวน 32 คน ผลการวจิยัพบวา่ 
เดก็เลก็และเดก็โต จะแยกแยะความแตกต่างของสิง่เรา้ไดม้ากกวา่ความเหมอืนกนัเดวดิ และ เดมลิา 
(พทิกัษ์ชาต ิสวุรรณไตรย.์  2544: 19; อา้งองิจาก David; & Damiela.  1996) ไดท้าํการศกึษาความแตกต่าง
ของเพศ ในความสามารถทางมติสิมัพนัธใ์นเดก็ 4 ปี ผลของการปฏบิตัดิา้นรา่งกายอยา่งเขม้งวด เป็น
การเปรยีบเทยีบสมรรถภาพดา้นรา่งกายของเดก็ 4 ปี ทีว่ดัดว้ยเครือ่งมอื KAT ระหวา่งเพศชายและหญงิ
ทีม่คีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธแ์ตกต่างกนัทีว่ดัโดยเครือ่งมอืวดัความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์ พบวา่ 
เดก็ชายทีม่คีะแนนความสามารถดา้นมติสิมัพนัธส์งูจะมผีลการปฏบิตัดิา้นรา่งกายอย่างเขม้งวด สอดคลอ้งกนั 
   คอ็คเบริน์ (พรีะพร รตันาเกยีรติ.์  2548: 25; อา้งองิจาก Cockburn.  1996: 2350 –  
  A – 2351 – A) ไดศ้กึษาผลของประสบการณ์การเลน่ ของเล่นทีม่ตี่อทกัษะการจนิตนาการภาพ ใน
ความคดิของเดก็หญงิอายุ 4 ปี และ 6 ปี ศกึษาเกีย่วกบัการแปลสภาพ 2 มติ ิเป็นวตัถุ 3 มติ ิและการแปล
วตัถุ 3 มติ ิเป็นภาพ 2 มติ ิซึง่เป็นสว่นหน่ึงของทกัษะการรบัรูด้า้นมติสิมัพนัธ ์ของเล่นทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้น้ีคอื LEGO DUPLO บลอ็กกบับตัรกจิกรรม และชดุการสรา้งบลอ็กกบับตัรกจิกรรม ผลการศกึษา
พบวา่ กจิกรรมการเลน่ของเลน่ช่วยสง่เสรมิการจนิตนาการภาพในความคดิของเดก็คอรด์ลิล ์(เพญ็ทพิา  
อ่วมมณี.  2547: 26; อา้งองิจาก Cordill, G.W.  1999: 60 – 04A) ศกึษาเกีย่วกบัความเขา้ใจในความสามารถ 
ดา้นสตปิญัญาดา้นมติสิมัพนัธผ์า่นการแกป้ญัหาของเดก็ทีม่พีืน้ฐานต่างวฒันธรรมกนั : การวเิคราะห ์
พฤตกิรรมและผลงานการศกึษาครัง้น้ี อธบิายถงึพฤตกิรรมและผลงานทีส่รา้งสรรคโ์ดยเดก็ลาตนิอเมรกินั
และเดก็อนิเดยีนเผา่หน่ึงอายุ 4 – 5 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่หาคาํอธบิายรายละเอยีดของพฤตกิรรม
ทีส่งัเกตเหน็และคุณลกัษณะของผลงานทีส่รา้งขึน้โดยเดก็ทีม่าจากต่างวฒันธรรมต่อการแกป้ญัหาทีใ่ช้
ความสามารถในการหามติสิมัพนัธ ์และเพือ่กําหนดวา่ การสงัเกตพฤตกิรรมการแกป้ญัหา มติสิมัพนัธ์
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อยา่งระมดัระวงัในตวัเดก็พรอ้ม  ๆไปกบัการประเมนิผลงานขัน้สดุทา้ยจะมคีวามชดัเจน และเพิม่ความเขา้ใจ
ในขอบเขตของความสามารถทางสตปิญัญาดา้นมติสิมัพนัธห์รอืไม ่ผลการศกึษาพบวา่ เพศของเดก็ชาย
และเดก็หญงิ ไมม่คีวามแตกต่างกนั อยา่งไรกต็ามพบความแตกต่างเชงิคุณภาพ อยา่งชดัเจนระหวา่ง
เดก็อนิเดยีนและเดก็ลาตนิอเมรกินั ในพฤตกิรรมการแกป้ญัหามติสิมัพนัธแ์ละวธิ ีการกาํหนดสญัลกัษณ์
ของมติสิมัพนัธเ์ช่นเดยีวกบัพบความแตกต่างเชงิคุณภาพในรปูแบบทีเ่หน็และวธิกีารแกป้ญัหาของเดก็
ซึง่ถูกระบุวา่ เป็นนกัแกป้ญัหาทีม่คีวามสามารถสงูและใชแ้กป้ญัหามติสิมัพนัธ ์
   หลีห่ย ู(เพญ็ทพิา อ่วมมณี.  2547: 26; อา้งองิจาก Liu.  2000: 61 – 10A) ศกึษาเกีย่วกบั
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะของความคดิสรา้งสรรค ์ ความสามารถในการวาดภาพและการมองเหน็/
สตปิญัญา ดา้นมติสิมัพนัธข์องนกัเรยีนระดบัเกรด 3 ของโรงเรยีนในพืน้ทีเ่ขตชนิชใูนประเทศไตห้วนั       
ผลการศกึษาพบว่า ความคดิสรา้งสรรคม์คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถในการวาดภาพและ
การมองเหน็/สตปิญัญาดา้นมติสิมัพนัธ ์รวมทัง้ความคดิสรา้งสรรคย์งัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการรบัรู้
ของนกัการศกึษาทางศลิปะทอ้งถิน่ และตวันกัเรยีนเอง พบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัในการตอบ
ตามปจัจยัคุณลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ชุมชนทีอ่ยู ่อายุ และเวลาทีท่าํแบบประเมนิ โดยนกัเรยีน
หญงิเกรด 3 แสดงภาพพจน์ของตวัเองดกีวา่ มคีวามคดิรเิริม่มากกว่า และมคีวามสามารถในการมองเหน็
ไดช้ดัเจนกวา่นกัเรยีนชายเกรด 3 โดยรวม พบวา่ นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นตวัเมอืงมคีวามสามารถในการมองเหน็
พรอ้มกบัมคีวามคดิรเิริม่ดกีวา่นกัเรยีนทีอ่ยูช่านเมอืง ในชนบท และพืน้ทีห่า่งไกล พบวา่ นกัเรยีนทีอ่ยูใ่น
ชนบทมคีวามคล่องแคลว่ในการใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในการยดืหยุน่ และมคีวามละเอยีด 
ลออมากกวา่นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นตวัเมอืง อยูช่านเมอืง และอยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล พบวา่ นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
หา่งไกล มคีวามสามารถการมองเหน็ดกีวา่นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นตวัเมอืง อยูช่านเมอืงและอยูใ่นชนบท พบวา่
เดก็ทีม่อีาย ุ9 – 12 ปี โดยรวมแลว้จะไดค้ะแนนสงูกวา่เดก็ในเดก็ในกลุ่มเดยีวกนัจากแบบประเมนิยอ่ย
ความคล่องแคลว่ พบวา่ เดก็ทีท่าํแบบประเมนิในช่วงบา่ยโดยรวมแลว้ จะไดค้ะแนนความสามารถ ใน
การมองเหน็สงู และมคีวามคดิรเิริม่สงูกว่าเดก็ทีท่าํแบบประเมนิในช่วงเชา้ 
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมโยคะ 
 2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมโยคะ มดีงัน้ี 

  2.1.1 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรเูนอร ์
   ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์นกัจติวทิยาชาวอเมรกินัมสีว่นคลา้ยทฤษฎี
ของเพยีเจท ์อยูม่ากเขาเชือ่วา่ การเรยีนรูข้องเดก็เกดิจากกระบวนการทาํงานภายในอนิทรยี ์(Organism) 
บรเูนอร ์เน้นความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมซึง่มผีลต่อความงอกงามทางสตปิญัญาของเดก็ 
   การนําเอาทฤษฎีของบรเูนอรไ์ปใช้ในการจดักิจกรรม 
    1. ทฤษฎขีองบรเูนอรส์ว่นคลา้ยกบัทฤษฎขีองเปียเจตซ์ึง่สนบัสนุนใหผู้เ้รยีน
เกดิการคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูโ้ดยการกระทาํ (Learning by doing) และเน้นความพรอ้ม 
(Readiness) 
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    2. ทฤษฎขีองบรเูนอรเ์รือ่งการจดัระเบยีบ เรยีบเรยีงเน้ือหาหรอืโครงสรา้งของ
ความรู ้อนัจะชว่ยใหผู้เ้รยีนเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งประสบการณ์เดมิกบัเนื้อหาใหม่ 
    3. การสอนวชิาพืน้ฐานบางอยา่งใหแ้ก่เดก็ บรเูนอร ์เชื่อวา่ พืน้ฐานวชิาการบางอยา่ง
สามารถนํามาจดัเป็นรปูแบบใหม้คีวามยากงา่ยสอดคลอ้งกนัความสามารถของผูเ้รยีนแลว้ สามารถทาํให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจโดยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
    4. แนวความคดิเกีย่วกบัการหยัง่รู ้ (Intuitive) บรเูนอรไ์ดย้ํ้าถงึคณุคา่ของการคดิ
แบบหยัง่รูใ้นกระบวนการศกึษาคาํวา่ การคดิแบบหยัง่รู ้ตามความหมายคอื เป็นเทคนิคการหาเหตุผล
ของสตปิญัญา แตเ่ป็นเทคนิคทีค่ดิหลกัเกณฑข์ึน้มาโดยปราศจากการวเิคราะหต์ามกระบวนการ กฎเกณฑ์
หรอืสตูรต่างๆ ทีค่ดิขึน้มาดงักล่าวนัน้ อาจจะเป็นขอ้สรุปทีส่มเหตุสมผลหรอืไมก่ไ็ด ้
    5. แนวคดิเกีย่วกบัแรงจงูใจในเรือ่งน้ี บรเูนอร ์ไดเ้น้นเกีย่วกบัการจงูใจ หรอื
ความตอ้งการทีจ่ะเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรวมถงึการทีส่อนจะเรา้ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจ เขาเชื่อว่า กจิกรรม
ทีใ่ชส้ตปิญัญาจะประสบผลสาํเรจ็อยา่งเตม็ทีต่่อเมื่อผูเ้รยีนมคีวามพอใจหรอืมแีรงจงูใจเทา่นัน้ (เยาวพา 
เดชะคปุต.์  2542: 60 – 69) 
  2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอรน์ไดค ์
   ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องธอรน์ไดคห์รอืทฤษฎ ีS– R หรอืทฤษฎกีารเชือ่มโยง (Connectionism 
Theory) ซึง่ทฤษฎทีีส่รา้งขึน้โดย เอด็เวริด์ แอล ธอรน์ไดค ์(Edward, L. Thorndike) นกัจติวทิยาและ
นกัการศกึษาชาวอเมรกินั ธอรน์ไดคเ์ชือ่วา่ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้จากการสมัพนัธเ์ชื่อมโยง หรอืพนัธะ 
(Band or Connection) ระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง โดยอาศยัการลองถกูลองผดิ (Trial and Error) 
จนกว่าจะพบรปูแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ 
   การนําทฤษฎีของธอรน์ไดคไ์ปใช้ในการจดักิจกรรม 
    ในการจดักจิกรรมครหูรอืนกัการศกึษาสามารถนําแนวคดิของธอรน์ไดคไ์ปใช ้
ไดด้งัน้ี 
    1. การจดัสิง่เรา้ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิการตอบสนอง โดยการสรา้งแรงจงูใจ 
    2. จดัหาอุปกรณ์ทีเ่รา้ และน่าสนใจ 
    3. ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตัซิํ้าๆ บอ่ยๆ 
    4. การฝึกปฏบิตัไิมค่วรกระทาํนานๆ จนเดก็รูส้กึจาํเจหรอืเกดิความเบือ่หน่าย 
   ทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาครัง้น้ี คอื 
    1. ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์ (Thorndike’s Law of Learning) ซึง่เน้น
การเรยีนรู ้ดว้ยการเรยีนรู ้ดว้ยกฎ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
     1.1 กฎของความพรอ้ม (Law of Feading) การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่ 
เดก็มคีวามพรอ้มทัง้กายและใจ เกีย่วกบัร่างกาย (Physical) เป็นการเตรยีมพรอ้มในการใชก้ลา้มเน้ือ
และระบบประสาท ใหส้มัพนัธก์นั (Co-Ordination) เพือ่การฝึกทกัษเกีย่วกบัทางจติใจ (Mental) เป็น
ความพรอ้มทางดา้นสมองหรอืสตปิญัญา ควรคาํนึงถงึความพรอ้มในวยัต่างๆ ดว้ยวา่ มคีวามแตกต่างกนั
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อยา่งไร เมือ่เดก็มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ีด่ยี ิง่ขึน้ ถอืเป็น
เรือ่งสาํคญัในการสอนมากทเีดยีว 
     1.2 กฎของผล (Law of Effects) การเรยีนรูข้องเดก็จะดขีึน้ ถา้ผลของการกระทาํ
นัน้ เป็นไปในทางบวกหรอืทางทีด่ ีซึง่จะทาํใหเ้ดก็เกดิความสนใจเดก็มทีกัษะ (ทาํได)้ แสดงวา่ เดก็มี
สมัฤทธิผ์ล (Achievement) คอื ความสนุกสนาน ความพงึพอใจ แต่ในทางกลบักนั ถา้ผลของการกระทาํ
นัน้ไมด่ ีเป็นกฎทีเ่กีย่วกบัการใหร้างวลัไมค่วรจะทาํโทษหรอืตาํหนิ ครอูาจทาํไดเ้หมอืนกนัแต่ตอ้งบอก
เหตุผลวา่ ทาํไม เพราะเหตุใดดว้ย มฉิะนัน้จะเกดิปญัหายิง่ขึน้ 
     1.3 กฎของการฝึกหดั (Law of Ecescise) การเรยีนรูจ้ะดขีึน้ ถา้ไดม้กีารฝึกหดั
กฎน้ีจะจาํเป็นอยา่งยิง่ และการฝึกหดัจะตอ้งทาํดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้ง จงึจะชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูท้ีด่ ี
(เชาวลติ ภาคภมู.ิ  2532: 109 – 110) 
    2. ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจท ์(Piaget’s Cognitive Theory)
เพยีเจท ์จะเน้นกระบวนการทาํงานภายในตวัผูเ้รยีนมากกวา่สิง่เรา้ทีม่ากระตุน้ผูเ้รยีนสิง่ทีม่ากระตุน้นัน้
ควรอยูใ่นระดบัทีวุ่ฒภิาวะของเดก็จะสามารถเขา้ถงึโดยทีก่ระบวนการขยายโครงสรา้งกบัการปรบัเขา้สู่
โครงสรา้ง จะทาํงานรว่มกนัตลอดเวลาเพือ่ชว่ยรกัษาความสมดุ (Equilibrium) และผลจากการทาํงาน
ของกระบวนการดงักลา่วจะเกดิเป็นโครงสรา้ง (Schema) ขึน้ในสมองโครงสรา้งต่างๆ จะพฒันาขึน้ตาม
ระดบัอายุ พฒันาการจะเป็นไปตามลาํดบัขัน้จะขา้มขัน้ได ้แต่อตัราของการพฒันาการอาจจะแตกต่างกนั
ในตวัเดก็แต่ละคน (เยาวพา เดชะคปุต.์  2542: 65; อา้งองิจาก สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  
2522: 4) 
 สรุปทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหวเชงิโยคะ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมือ่เดก็มคีวามพรอ้ม
ทัง้กายและใจ เกีย่วกบัร่างกาย ความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรู้
ทางสตปิญัญาทีด่ยีิง่ขึน้ ไดแ้ก่ กฎของผล กฎของการฝึกหดั จะพฒันาขึน้ตามระดบัอายุพฒันาการจะ
เป็นไปตามลาํดบัขัน้จะขา้มขัน้ได ้
 2.2 ความหมายและองคป์ระกอบของโยคะ  
  โยคะเป็นศาสตรส์าขาหน่ึงทีม่ตีน้กําเนิดมาจากอนิเดยีเมือ่หลายพนัปีก่อน โยคะมรีากศพัท์
มาจากภาษาสนัสกฤตว่า ยจุ (Yuj) แปลวา่ การรวม (Yoke or Union) ซึง่หมายถงึ การรวมกาย (Body) 
จติ (Mind) และวญิญาณ (Soul) ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั หรอือาจกลา่วไดอ้กีนยัหน่ึงกค็อื การสรา้งสมดุล
ระหว่างรา่งกาย จติใจและวญิญาณ เป็นกระบวนการเชือ่มโยงร่างกายและจติใจเขา้ดว้ยกนั โดยอาศยั
การฝึกยดืเหยยีดกลา้มเน้ือดว้ยท่าต่างๆ ตามแบบของโยคะซึง่เรยีกวา่ อาสนะ (Asana) มกีารฝึกควบคุม
ลมหายใจทีเ่รยีกวา่ ปราณ (Pranayama) และฝึกจติใหจ้ดจอ่อยูก่บัลมหายใจเขา้ออก ซึง่เรยีกวา่ สมาธ ิ
(Meditation) (สาลี ่สภุาภรณ์.  2545: 4)  
  พระธรรมสาโร (สาลี ่สภุาภรณ์. 2546ก: 7; อา้งองิจาก Dhammasaro.  2000. Yoga 
Why? Why Yoga?) กลา่วว่า โยคะเป็นการฝึกสมาธแิละการสอนโยคะกค็อื การสอนสมาธ ิเพราะการฝึก
สมาธ ิการนัง่ นอน ยนื เดนิ และกําหนดลมหายใจ ในทาํนองเดยีวกนั การฝึกโยคะ คอื การฝึกเคลือ่นไหว
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รา่งกายในทา่ยนื เดนิ นัง่หรอืนอนควบคูก่บัการฝึกลมหายใจ หลายคนคดิวา่การฝึกโยคะคอื การออกกาํลงักาย
และสมาธ ิซึง่เป็นความเขา้ใจทีไ่มถ่กูตอ้ง เน่ืองจากโยคะมกีารปฏบิตัทิ่า และควบคมุจติใหม้สีมาธจิดจอ่
อยูก่บัลมหายใจเขา้และออก เป็นผลใหจ้ติใจสงบและผอ่นคลาย ผูท้ีฝึ่กโยคะแลว้คุยกนัแสดงวา่ ยงัไมม่ี
ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง เพราะแสดงวา่ จติหรอืความคดิยงัไมไ่ดอ้ยูก่บัลมหายใจเขา้ออก แต่วนเวยีนคดิ
แต่ในเรือ่งทีคุ่ยกนัซึง่ไมใ่ช่การฝึกโยคะทีถู่กตอ้ง  
  แพทยพ์งษ์ วรพงศพ์เิชษฐ (2542: 7) ใหค้วามหมายของโยคะวา่ หมายถงึ การกระทาํ 
การลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ใหถ้งึจุดมุง่หมาย คอื โมกษะ ความหลุดพน้จากทุกข ์นอกจากน้ีความหมายของ
โยคะตามหลกัของทา่นปตญัจล ียงัหมายถงึ วริยิะ ความพากเพยีร เพือ่ใหจ้ติหลุดพน้ เพราะตามหลกั
ปรชัญาโยคะเชือ่ว่า จติโดยสภาพของมนัไมอ่ยูน่ิ่ง กวดัแกวง่ หา้มไดย้าก รกัษาใหอ้ยูก่บัทีไ่ดย้าก และ
มกัคดิฟุ้งซ่านไปตามอาํนาจของกเิลสตณัหา ซึง่วธิกีารหน่ึงทีจ่ะดบัอาการดงักล่าวของจติได ้จะตอ้งปฏบิตัิ
ตามแนวของโยคะนัน่เอง  
 จงึสรุปไดว้า่ โยคะ หมายถงึ การรวม (Union) กาย คอื รา่งกาย จติ คอื ความคดิ และวญิญาณ
คอื สต ิใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนั โดยอาศยัการฝึกยดืเหยยีดกลา้มเน้ือดว้ยท่าต่างๆ ตามแบบของโยคะ มี
การฝึกปราณ เพือ่ใหจ้ติจดจ่ออยูก่บัลมหายใจเขา้ออก ดงันัน้ การฝึกโยคะจงึทาํใหผู้ฝึ้กมสีุขภาพดขีึน้  
 โยคะมตีน้กาํเนิดมาจากอนิเดยี และมอีงคป์ระกอบในการฝึก 8 ประการ (Scott.  2000: 14 – 17; 
Sivananda Yoga Center.  2000: 19; สาลี ่สภุาภรณ์.  2546ข: 5 – 6) คอื ยะมะ นิยะมะ อาสนะ 
พรานายามะ พรายาหาระ ธารนะ ธยานะ และสมาธ ิ 
  1. ยะมะ คอื ศลีธรรมและจรยิธรรม ซึง่ถอืเป็นสากลของสงัคม ทาํใหค้นในสงัคมอยู่กนั
อยา่งสงบสขุ องคป์ระกอบของยะมะ คอื การไมก่่อความรุนแรง ไมท่าํรา้ยผูอ้ื่น การไมพ่ดูปด คดิและ
พดูในสิง่ทีถ่กูตอ้งและดงีาม ความไมอ่ยากไดข้องผูอ้ื่น การไมล่กัขโมย การทาํหน้าทีข่องตนเอง อยา่ง
เตม็ความสามารถ การไมส่ะสมสิง่ทีเ่กนิความจาํเป็นและการมชีวีติทีเ่รยีบง่าย  
  2. นิยะมะ คอื ความมวีนิยัแหง่ตนเอง ไดแ้ก่ การรกัษารา่งกายใหส้ะอาด การรูจ้กัพอใจ
ในสิง่ทีต่นเองมอียู ่การพยายามควบคมุกาย วาจาและใจ ใหค้ดิและกระทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง การศกึษา
เรือ่งเกีย่วกบัตนเองใหส้ามารถแกไ้ขเรือ่งต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม การฝึกปฏบิตั ิเพือ่ลดความโลภ โกรธ 
หลง ดว้ยการเชือ่ในคณุความด ี 
  3. อาสนะ คอื ท่าโยคะ เป็นท่าในการบรหิารกาย เป็นการฝึกยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ เพือ่
กระตุน้การทาํงานของระบบประสาทและต่อมต่างๆ  
  4. พรานายามะหรอืปราณ คอื การฝึกลมหายใจอยา่งเป็นระบบ องคป์ระกอบหลกัของ
การฝึกหายใจ คอื การหายใจเขา้ หายใจออก และการกลัน้ลมหายใจ  
  5. พรายาหาระ คอื การควบคุมความรูส้กึ การสาํรวมอนิทรยี ์ควบคมุความอยากได ้
อยากม ีอยากเป็นทีม่ากเกนิความพอด ี 
  6. ธารนะ คอื ความน่ิง จดจ่ออยูก่บัสิง่ทีก่ําลงัปฏบิตัอิยู ่กายและจติน่ิง ไมค่ดิฟุ้งซ่าน
ขณะอยูใ่นทา่โยคะ  
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  7. ธยานะ คอื จติทีเ่พง่จนเกดิสมาธอิยา่งต่อเน่ือง จนทาํใหร้า่งกายและจติใจรวมเป็น
หน่ึงเดยีวกนั  
  8. สมาธ ิคอื เป้าหมายสงูสดุของการฝึกโยคะ เมือ่มสีมาธจิะทาํใหร้า่งกายอยูใ่นสภาวะพกั 
สงบน่ิง สมดุลและเกดิความเยอืกเยน็อยา่งแทจ้รงิ  
 2.3 ประโยชน์ของการฝึกโยคะ  
  โยคะมปีระโยชน์นานปัการ ขึน้อยูก่บัเป้าหมายและวธิกีารฝึกของแต่ละคน ฉะนัน้ผลทีไ่ด้
ต่อสขุภาพยอ่มแตกต่างกนั มผีูก้ลา่วถงึประโยชน์ของโยคะไวห้ลายประการ โยคะเป็นกจิกรรมการเคลื่อนไหว
อยา่งชา้  ๆมกีารฝึกควบคุมจติและมุง่เน้นไปทีล่มหายใจเขา้ออก จงึทาํใหผู้ฝึ้กมสีตริูต้วัตลอดเวลา นอกจากนัน้ 
ยงัชว่ยพฒันาระบบหวัใจไหลเวยีนเลอืดใหท้าํงานดขีึน้ ตลอดจนความยดืหยุน่และความแขง็แรงกเ็พิม่ขึน้
อกีดว้ย  
  สาลี ่สภุาภรณ์ (2546ข: 9 – 10) กล่าวสรุปถงึประโยชน์ของการฝึกโยคะไว ้11 ประการ 
คอื (1) ทาํใหเ้ลอืดไปเลีย้งสว่นต่างๆ ของร่างกายดขีึน้ (2) เพิม่ความยดืหยุน่ใหก้บัขอ้ต่อต่างๆ เช่น 
ขอ้ไหล่ สะโพก เป็นตน้ (3) ผอ่นคลายความตงึเครยีด (4) ชว่ยแกไ้ขทรวดทรง (Posture) ใหด้ดูขี ึน้ 
(5) ช่วยใหส้มาธดิขีึน้ (6) บรรเทาอาการปวดเมือ่ยทีเ่กดิจากการเลน่กฬีาหรอืการทาํงานในชวีติประจาํวนั 
(7) ลดอาการปวดประจาํเดอืน (8) มผีลในทางบาํบดัรกัษาโรคต่างๆ ทีม่สีาเหตุมาจากความเครยีด 
(9) เพิม่ความสามารถในการทรงตวั (10) เพิม่ความมสีตสิมัปชญัญะ (Awareness) และ (11) ทาํใหใ้จ
เยน็ลง  
  แบสทลิเลย ์และ กลิลบ์อดี ้(Bastille; & Gill-Body.  2004: Online) กล่าววา่ การบาํบดั
ดว้ยโยคะเป็นการประยกุตโ์ยคะสาํหรบัประโยชน์ทางดา้นสขุภาพ โดยใชแ้นวคดิของโยคะรว่มกบัการแพทย์
ตะวนัตกและความรูด้า้นจติใจ เช่น การใชค้วามมสีตขิองร่างกาย การหายใจ ทา่ทางการการฝึกโยคะ     
  เอกไชย พรรณเชษฐ ์(2538: 198-203)  สรุปผลของการฝึกโยคะไว ้2 ดา้น คอื 
   1. ผลท่ีมีต่อด้านร่างกาย 
    1.1 ทาํใหก้ลา้มเน้ือ เอน็ ขอ้ต่างๆ มคีวามยดืหยุน่และมคีวามแขง็แรงเพิม่มากขึน้ 
    1.2 ทาํใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย เน่ืองจากการฝึกโยคะ ทาํใหก้ารหดและการยดื
ของกลา้มเน้ือเป็นไปดว้ยด ีการไหลเวยีนของโลหติมาหล่อเลีย้งกลา้มเน้ือมากขึน้ ชว่ยใหก้รดแลคตกิ 
(Lactic acid) ทีส่ะสมอยูใ่นกลา้มเน้ือถกูขจดัออกไปอยา่งรวดเรว็ 
    1.3 ชว่ยใหอ้าการขอ้ตดิต่าง  ๆ ลดลงทาํใหก้ระดกูแขง็แรงโดยเฉพาะกระดกูสนัหลงั
มคีวามยดืหยุน่และแขง็แรงมากขึน้ 
    1.4 ทาํใหอ้วยัวะภายในมคีวามแขง็แรง ทาํหน้าทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของกระเพาะอาหาร และลาํไสท้าํการขบัถ่ายของเสยีเป็นไปโดยสะดวก เพิม่ประสทิธภิาพของระบบน้ํายอ่ย
ป้องกนัอาการทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ และอาการทอ้งผกูไดเ้ป็นอยา่งด ี
    1.5 ทาํใหร้ะบบไหลเวยีนโลหติ และระบบน้ําเหลอืงทาํงานไดด้ขี ึน้ ลดภาวะใน
การสบูฉีดของหวัใจ 
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    1.6 ทาํใหค้วามดนัโลหติและอตัราการเตน้ของหวัใจลดลง การหายใจเขา้ออกชา้ๆ 
ทาํใหป้อดไดร้บัออกซเิจน และถ่ายเทก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่มากยิง่ขึน้ เพิม่อตัราการเผาผลาญ
อาหารใหเ้ป็นพลงังานเพิม่มากขึน้ 
    1.7 ทาํใหสุ้ขภาพดขีึน้และยงัชว่ยรกัษาอาการของโรคต่างๆ เช่น โรคกระเพาะ
โรคหวดั โรคความดนัโลหติสงู โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกบัขอ้ตดิต่างๆ โรคหวัใจ โรคปวดหลงั 
เป็นตน้ 
    1.8 ทาํใหร้่างกายกระปรีก้ระเปรา่ กระฉบักระเฉงเตม็ไปดว้ยพลงั จติใจแจม่ใส 
มคีวามคลอ่งแคลว่วอ่งไว ระบบประสาทสมัผสัดขีึน้ การเรยีนรูใ้นดา้นทกัษะและกลไกเพิม่ขึน้ 
   2. ผลท่ีมีต่อจิตใจ 
    2.1 ชว่ยกระตุน้ระบบประสาทและต่อมไรท้อ่ต่างๆ  ใหท้าํหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้และจะสง่ผลถงึการรบัรู ้ความจาํ ความคดิ การพดู การสือ่สาร ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและคล่องแคล่ว
มากขึน้ ความกระฉบักระเฉงและความตื่นตวัทางดา้นจติใจดขีึน้ 
    2.2 ชว่ยกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมตัใินการตอสนองต่อสิง่เรา้ใหด้ยีิง่ขึน้ เมือ่
เกดิความเครยีดจะสามารถปรบัตวัใหค้นืกลบัไปสูส่ภาพปกตไิดอ้ยา่งรวดเรว็ ทาํใหอ้าการเฉื่อยชาเซื่องซมึ
หายไป ทาํใหจ้ติใจเขม้แขง็ จติใจปราศจากสิง่รบกวนทีท่าํใหเ้กดิอาการฟุ้งซ่าน เหงา เศรา้ซมึ และ
ความเครยีดของจติใจหมดไป 
    2.3 ชว่ยใหก้ารพฒันาทางดา้นจติใจมัน่คง ตื่นตวั และทาํใหเ้กดิสมาธ ิผลการศกึษา
สรุปแนวคดิและประสบการณ์ดา้นการฝึกโยคะ คอื ประการแรก จุดมุ่งหมายในการออกกาํลงักาย และ
ฝึกโยคะ คอื เพื่อใหม้สีุขภาพด ีประการทีส่อง โยคะเป็นกจิกรรมทีฝึ่กไดทุ้กเพศ ทุกวยั ประการทีส่าม  
ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ไดแ้ก่ ทาํใหม้คีวามยดืหยุน่ดขีึน้ สมาธดิขีึน้ การหายใจดขีึน้ การไหลเวยีน
เลอืดดขีึน้ อาการปวดเมือ่ยตามรา่งกายลดลง ตลอดจนช่วยใหร้า่งกายและจติใจผอ่นคลายเป็นผลใหเ้กดิ
สมาธเิรว็ขึน้  
 2.4 ประเภทของโยคะ  
  ปจัจุบนัเป็นการยากทีจ่ะจาํแนกวา่โยคะมกีีป่ระเภท ทัง้น้ีเพราะโยคะแบบเดยีวกนัอาจมี
การเรยีกชื่อหลากหลาย ไมเ่หมอืนกนั ตวัอยา่งเชน่ หะธะโยคะ ผูฝึ้กบางกลุ่มเรยีกชื่อเสยีใหมว่า่ โยคะ
อาสนะ โยคะสตุระ รามะโยคะ เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ถา้จะสรุปชนิดของโยคะทีฝึ่กกนัแพร่หลายทัว่ๆ ไป 
ทัง้ในเมอืงไทยและทีอ่ื่นๆ กไ็ดแ้ก่ หะธะโยคะ ไอเยนกะโยคะ คณุดาลนีิโยคะ อสัตงักะโยคะ บกิรมั หรอื
บแิกรมโยคะ ตนัเถยีนโยคะ และ โยคะลาทสิ (สาลี ่สภุาภรณ์.  2545: 2) ดงัน้ี 
   1. หะธะ (หะฐะ) โยคะ เป็นโยคะทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งกวา้งขวาง และฝึกฝนกนั
มาแต่ดัง้เดมิในประเทศอนิเดยี รวมทัง้ในประเทศไทยดว้ย การฝึกหะธะโยคะ ผูฝึ้กสว่นใหญ่จะทาํทา่โยคะ
โดยไมม่อุีปกรณ์ชว่ย ดงันัน้ ผูท้ีม่ที ัง้ความยดืหยุน่และความแขง็แรงของรา่งกายทีด่กีจ็ะประสบความสาํเรจ็
ในการฝึกโยคะแบบน้ีไดไ้มย่าก ทา่นมสัการพระอาทติย ์ซึง่เป็นท่าชุด ปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองกนั 12 ทา่ 
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นบัวา่เป็นท่าทีนิ่ยมฝึกกนัในกลุ่มผูฝึ้กหะธะโยคะ โดยมกีารทาํท่าน้ีซํ้าๆ กนั จาํนวนหลายเทีย่ว กลา่ว
ไดว้่า ในกลุ่มผูฝึ้กหะธะโยคะเองกม็คีวามแตกต่างกนัในเรือ่งของวธิกีารฝึกและการเลอืกทา่ 
   2. ไอเยนกะโยคะ พฒันามาจากหะธะโยคะและคดิคน้ขึน้โดย ไอเยนกะ บ ีเค เอส 
(Iyengar, B.K.S) เป็นโยคะสไตลห์น่ึงทีเ่น้นในเรือ่งการจดัทา่ การจดัแนวการกระจายน้ําหนกัอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม (Alignment) เพือ่ใหผู้ฝึ้กไดป้ระโยชน์สงูสดุจากการฝึกท่าต่างๆ และฝึกดว้ยความปลอดภยั 
โยคะ ตามแนวไอเยนกะ โยคะจะมอุีปกรณ์ช่วยในการฝึก (Props) เช่น เขม็ขดัโยคะ ผนงัหอ้ง เกา้อี ้
หมอนรอง เป็นตน้ ทาํใหผู้ท้ีร่า่งกายมปีญัหา เช่น บาดเจบ็หรอืขาดความยดืหยุน่ สามารถปฏบิตัทิา่
ไดต้ามระดบัความสามารถของตนเอง ตวัอยา่งเชน่ ผูท้ีข่าดความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือหลงัสว่นเอว 
เมือ่ทาํทา่นัง่กม้ตวั มอืจะจบัไมถ่งึปลายเทา้ จงึตอ้งใชเ้ขม็ขดัโยคะเกีย่วทีป่ลายเทา้เพือ่ไมใ่หเ้ขา่งอ แลว้ 
จงึกม้ลาํตวัเท่าทีท่าํได ้ อุปกรณ์การฝึกจะช่วยใหผู้ฝึ้กปรบัทา่ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 
ทาํใหฝึ้กทา่ต่างๆ ไดง้า่ยขึน้  
   3. คณุดาลนีิโยคะ เป็นโยคะทีม่เีป้าหมายในการฝึกเพือ่กระตุน้พลงัปราณทีบ่รเิวณ
จกัระ (Chakra) ทัง้ 7 แหง่ เพือ่ใหพ้ลงัปราณไหลเวยีนทัว่รา่งกายโดยไมต่ดิขดั จกัระ เป็นศูนยร์วม
ของพลงั ตาํแหน่งของจกัระทัง้ 7 เรยีงจากสว่นล่างของรา่งกายขึน้ไปยงัสว่นบนตามลาํดบั คอื (1) จกัระฐาน 
(อยูบ่รเิวณรทูวาร) (2) จกัระกน้ (อยูท่ีบ่รเิวณกน้ต่อกบัเอวและทีอ่วยัวะเพศ) (3) จกัระสะดอื (อยูท่ีส่ะดอื) 
(4) จกัระหวัใจ (อยูท่ีห่น้าอก) (5) จกัระคอ (อยูด่า้นหน้าของคอ) (6) จกัระตาทีส่าม (อยูร่ะหวา่งคิว้) 
และ (7) จกัระมงกุฎ (อยูส่ว่นบนของกะโหลกศรีษะ) เป้าหมายในการฝึกคณุดาลนีิ กเ็พือ่กระตุน้พลงั
ปราณตามจกัระต่างๆ นอกจากนัน้ ในการฝึกจะมกีารเปล่งเสยีงคลา้ยเสยีงสวดเป็นภาษาสนัสกฤต ซึง่
เรยีกวา่ มนัตรา หรอืมนตรา และมกีารฝึกหายใจแบบไฟ (Fire Breathing) สลบัไปกบัการหายใจตามปกต ิ
เพือ่เป็นการกระตุน้พลงัปราณใหไ้หลเวยีนไดด้ ีไมต่ดิขดัอยูท่ีจุ่ดใดจุดหน่ึงของ ร่างกาย โยคะทีเ่รยีกวา่ 
สหจัจะโยคะกเ็ป็นการฝึกแนวคุณดาลนีิ คอื มกีารกระตุน้พลงัปราณตามจกัระต่างๆ ในรา่งกาย  
   4. อสัตงักะโยคะ เป็นโยคะ ซึง่มตีน้กําเนิดมาจากอนิเดยีเหมอืนโยคะแบบอืน่ๆ ครู
ซึง่มบีทบาทสาํคญัในการเผยแพรโ่ยคะแนวน้ี คอื ศร ีปฐพ ีจอยส ์(Shri, K. Pattabhi Jois) การฝึกทา่โยคะ
ตามแนวอสัตงักะ จะมกีารนําท่ามาผสมกนัอยา่งกลมกลนืและปฏบิตัติ่อเนื่องกนัไป หรอืเรยีกวา่ วนิยสัสะ 
(Vinyasa) การหายใจจะตอ้งสอดคลอ้งกบัทา่ทีจ่ะปฏบิตั ิเพือ่ควบคมุจติใหจ้ดจอ่อยูก่บัลมหายใจเขา้ออก 
มกีารฝึกหายใจแบบอุชาย ี (Ujjayi) ซึง่จดัว่า เป็นปราณหรอืการควบคุมลมหายใจแบบหน่ึง การฝึกมี
ทา่นมสัการพระอาทติยส์องแบบ คอื ชุดเอ และชุดบ ี (Sun Salutation A and B) อสัตงักะโยคะ เป็น
โยคะทีไ่ดร้บัความนิยมในหมูว่ยัรุน่ และผูท้ีม่รีา่งกายแขง็แรง เพราะการเชื่อมต่อทา่บางครัง้จะมกีารกระโดด 
ทาํใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจเพิม่ขึน้ ดงันัน้จงึไมเ่หมาะกบัผูท้ีส่ภาพรา่งกายไมส่มบรูณ์ เพราะจะทาํให้
ผูฝึ้กรูส้กึเหน็ดเหน่ือยมากเกนิไป และอาจจะทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ตามมา  
   5. บแิกรมโยคะ หรอืโยคะรอ้น เป็นโยคะทีค่ดิคน้โดย บแิกรม เชาดรูยี ์ (Bikram, 
Choudhury) การฝึกจะกระทาํในหอ้งทีม่อุีณหภมูปิระมาณ 37 – 38 องศาเซลเซยีส ซึง่รอ้นพอๆ กบั
อุณหภูมริา่งกาย ทา่ทีใ่ชฝึ้กมทีัง้หมด 26 ทา่ คอื มที่าโยคะ 24 ท่ากบัลมปราณอกี 2 แบบ รวมเป็น 
26 ทา่ การเริม่ตน้ฝึกทุกครัง้จะเริม่ดว้ยการฝึกปราณเป็นชุด (Pranayama Series) ในทา่ยนื และจบ
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การฝึกดว้ยปราณแบบกาปาลพาต ิ(Kapalbhati) ในท่านัง่คุกเขา่ทบับนสน้เทา้ ท่าทัง้ 26 น้ี จะตอ้งเล่น
เรยีงลาํดบัเดมิเสมอ และทาํซํ้าท่าละ 2 ครัง้ รวมเวลาในการฝึกทัง้ 26 ท่า ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี
ทา่โยคะแบบบแิกรม ประมาณครึง่หน่ึงเป็นทา่ยนื ซึง่ผูฝึ้กมกัจะรูส้กึเหน่ือยมากกว่าทา่นัง่หรอืนอน ประกอบ
กบัการฝึกในหอ้งรอ้น ทาํใหผู้ฝึ้กเสยีเหงือ่เป็นจาํนวนมาก ผูท้ีร่่างกายมปีญัหากบัความรอ้นหรอืไม่
สามารถปรบัตวัฝึกในหอ้งรอ้นได ้ จะเกดิอาการเวยีนศรีษะหรอือดึอดัหายใจไมส่ะดวก ผูท้ีจ่ะฝึกโยคะ
แบบน้ี จะตอ้งพจิารณาสขุภาพของตนเองดว้ยวา่รา่งกายทนความรอ้นไดเ้ป็นเวลาชัว่โมงครึง่หรอืไม ่
ถา้ฝึกไมไ่หวกไ็มค่วรฝืน ปจัจุบนัในเมอืงไทยมศีนูยฝึ์กโยคะรอ้นอยูห่ลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร  
   6. ตนัเถยีนโยคะ คอื โยคะผสมกบัไทจ้ี ๋เพือ่ช่วยใหผู้ฝึ้กไดห้ายใจเขา้ออกเป็นจงัหวะ
ชา้ๆ และหายใจลกึกว่าการหายใจตามปกต ิเป็นโยคะทีค่ดิคน้และทดลองฝึกโดยรองศาสตราจารย ์ดร. สาลี ่
สภุาภรณ์ เป้าหมายหลกั กเ็พือ่กระตุน้การไหลเวยีนของพลงัชวีติ ซึง่ศพัทท์างไทจ้ีเ๋รยีกว่าพลงัช ิ(Chi) 
แต่ศพัทท์างโยคะเรยีกว่า พลงัปราณ (Prana) เป็นผลใหพ้ลงัชวีติ (ชหิรอืปราณ) ไหลเวยีนไดด้ไีมต่ดิขดั 
ทา่ไทจ้ีท๋ ีใ่ชใ้นการฝึกโยคะแบบตนัเถยีนน้ี มทีัง้หมด 20 ทา่ดว้ยกนั เป็นทา่ทีป่ฏบิตัไิดไ้มย่ากและผูฝึ้ก
สามารถหายใจไดล้กึกวา่การหายใจปกต ิเช่น ทา่นกกระพอืปีก เป็นตน้  
   7. โยคะลาทสิ คอื โยคะผสมกบัพลิาทสิ สาํหรบัพลิาทสินัน้เพิง่คดิคน้เมือ่ประมาณ 
90 ปีมาน้ีเอง โดยโจเซฟ พลิาทสิ ชาวเยอรมนั ทา่ออกกําลงักายทีเ่รยีกวา่ พลิาทสินัน้ เป็นท่าการเคลือ่นไหว
ผสมผสานกบัการฝึกหายใจ ท่าจาํนวนมากมสีว่นคลา้ยกบัทา่โยคะ ผูท้ีฝึ่กโยคะรุน่ใหมซ่ึง่มปีระสบการณ์
ทัง้ในการฝึกโยคะและพลิาทสิ จงึไดนํ้าโยคะมาผสมผสานกบัพลิาทสิ และเรยีกชื่อใหมว่า่ โยคะลาทสิ 
ในการฝึกโยคะลาทสิจะมกีารใชก้ลา้มเน้ือหลงัและหน้าทอ้งคอ่นขา้งมาก ผูท้ีฝึ่กจงึมกีลา้มเน้ือหน้าทอ้ง
และหลงัทีก่ระชบัสวยงามไดส้ดัสว่น  
 2.5 ขัน้ตอนการฝึกโยคะ  
  การฝึกโยคะประกอบดว้ยขัน้ตอนในภารฝึก 2 ขัน้ตอน คอื 
  ขัน้ท่ี 1 การอบอุ่นรา่งกายในการออกกําลงักายทุกครัง้ จาํเป็นตอ้งอบอุ่นรา่งกายใหร้่างกาย
มคีวามพรอ้ม เพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ขณะออกกําลงักาย ในการฝึกโยคะกเ็ชน่เดยีวกนั นอกจากจะ
อบอุ่นรา่งกายแบบทัว่ไปแลว้ ในการฝึก ทา่สรุยินมสัการ (ทา่ไหวพ้ระอาทติย)์ ซึง่เป็นอาสนะท่าแรก
ก่อนการปฏบิตัอิาสนะอื่นๆ ท่าไหวพ้ระอาทติยเ์ป็นอาสนะทีบ่รหิารกลา้มเน้ือในสว่นต่างๆ ของรา่งกาย
ตัง้แต่สว่นคอลงไปถงึสว่นขา ทาํใหก้ลา้มเน้ือและเอน็ไดเ้คลือ่นไหวและยดึออก ทาํใหก้ารปฏบิตัอิาสนะ
ในทา่อื่นๆ งา่ยยิง่ขึน้ (อเนก ยุวจติต.ิ 2532: 44) อกีทัง้การกาํหนดลมหายใจเขา้ออกในขณะทีเ่คลือ่นไหว
เพือ่ใชใ้นการควบคมุการไหลเวยีนของโลหติใหด้ขีึน้ จะชว่ยเพิม่ออกซเิจนใหแ้ก่ร่างกาย ทาํใหม้ผีลต่อ
ระบบประสาทและระบบต่อมไรท้อ่ ทา่สรุยินมสัการประกอบดว้ยท่าต่อเน่ือง 12 ทา่ดว้ยกนั 
  ขัน้ท่ี 2 การปฏบิตัอิาสนะ ทา่ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัอิาสนะในขัน้น้ีจะประกอบไปดว้ยทา่ต่างๆ 
ทีท่าํใหร้า่งกายทุกสว่นมคีวามแขง็แรงมากขึน้เพิม่การไหลเวยีนของโลหติไปยงัสว่นต่างๆ เป็นการเพิม่
ออกซเิจนใหแ้ก่เซลส ์กระตุน้การทาํงานของระบบประสาทและต่อมไรท่้อ ใหส้ามารถควบคมุระดบัฮอรโ์มน
ภายในร่างกายไดอ้ยา่งสมดุล และชว่ยใหต้่อมไรท้อ่ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (ละเอยีด ศลิาน้อย. 
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2529: 22) เช่น ทา่สรรวางคาสนะ (ทา่ยนืดว้ยไหล่) จะมผีลต่อต่อมไทรอยดแ์ละต่อมพาราไทรอยด์
อาสนะน้ี จะทาํใหก้ลา้มเน้ือคอจะถกูกดจนหดตวัดว้ยคางทาํใหเ้ลอืดถูกบบีออกจากต่อมไทรอยด ์อาสนะน้ี
จะทาํใหก้ลา้มเน้ือคอ จะถกูกดจนหดตวัดว้ยคางทาํใหเ้ลอืกถกูบบีออกจากต่อมไทรอยดแ์ละพาราไทรอยด ์
ในขณะทีท่า่มศัยาพทุรา (ท่าปลา) จะทาํใหต้่อมทัง้สองยดืตวัออกทาํใหเ้ลอืดไหลเขา้ไปเลีย้งต่อมทัง้สอง
น้ี อยา่งเตม็ที ่ซึง่การประกอบท่าทัง้สองน้ีเขา้ดว้ยกนัจะเป็นการนวดและกระตุน้ต่อมทัง้สองใหท้าํงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสมบรูณ์ นอกจากอาสนะต่างๆ จะมผีลต่อต่อมไรท้อ่แลว้ ยงัมผีลโดยตรง
ต่ออวยัวะต่างๆ ในรา่งกายดว้ย เช่น หวัใจ เสน้โลหติ ปอด ต่อมทอนซลิ ห ูตา ตบั ไต กระดกู สนัหลงั 
ทอ้ง สมอง ลาํไส ้เป็นตน้ 
  ข้อปฏิบติัในการปฏิบติัอาสนะ 
   1. ควรปฏบิตัอิาสนะในบรเิวณทีส่ะอาดและสงบปราศจากการรบกวนของแมลง และ
มอีากาศถ่ายเทสะดวก 
   2. ควรปฏบิตัอิาสนะบนพืน้ทีอ่่อนนุ่ม เช่น บนผนืผา้ห่มบนพืน้หอ้ง ไมค่วรปฏบิตัิ
อาสนะบนพืน้ทีแ่ขง็หรอืขรุขระ 
   3. ก่อนการปฏบิตัอิาสนะควรขบัถ่ายอุจจาระ ปสัสาวะใหเ้รยีบรอ้ย 
   4. ถา้อาบน้ําก่อนจะทาํใหป้ฏบิตัอิาสนะไดง้า่ยขึน้และควรอาบน้ําหลงัปฏบิตัอิาสนะ 
15 นาท ี
   5. ควรปฏบิตัอิาสนะขณะทีท่อ้งวา่ง หรอืดื่มนมหรอืเครือ่งดืม่อื่นๆ เป็นการรองทอ้ง 
หรอืปฏบิตัหิลงัอาหารมือ้เบาๆ 1 – 4 ชัว่โมง ควรรบัประทานอาหารหลงัการปฏบิตัอิาสนะครึง่ชัว่โมง
ลว่งไปแลว้ 
   6. เวลาทีเ่หมาะต่อการปฏบิตัอิาสนะคอืเวลาเชา้ตรูแ่ละหวัคํ่า 
   7. ในการปฏบิตัอิาสนะควรหายใจทางจมกูเท่านัน้และอยา่กลัน้หายใจ 
   8. ควรลมืตาขณะปฏบิตัอิาสนะเพือ่จะไดส้งัเกตขอ้บกพร่องต่างๆ 
   9. ในขณะปฏบิตัอิาสนะควรเคลือ่นไหวเฉพาะรา่งกายเท่านัน้ จติใจควรสงบน่ิงและ
ตื่นตวั 
   10. หลงัการปฏบิตัอิาสนะทุกครัง้ควรจบลงดว้ยท่าศพเป็นเวลา 10 – 15 นาท ี
   11. สาํหรบัสตรคีวรงดเวน้การปฏบิตัอิาสนะต่างๆ ในระยะมปีระจาํเดอืน 
   12. ในระยะ 3 เดอืนแรกของการตัง้ครรภ ์ผูป้ฏบิตัสิามารถปฏบิตัไิดทุ้กท่า โดยเฉพาะ
ทา่ผเีสือ้ชานุศรีษะสนะ (ทา่ศรีษะแตะเขา่) ปฏบิตัจินกระทัง่ถงึคลอดได ้ เพราะทาํใหก้ลา้มเน้ือบรเิวณ
อุง้เชงิกรานและกลา้มเน้ือบรเิวณหลงักระเบนเหน็บแขง็แรง 
   13. ควรงดเวน้การปฏบิตัอิาสนะต่างๆ หลงัการคลอด 1 เดอืน 
   14. ผูท้ีเ่ป็นโรคความดนัสงู หรอืมกีารวงิเวยีนศรีษะไมค่วรเริม่ดว้ยการใชท้า่ยนืดว้ย
ศรีษะ และทา่ยนืดว้ยไหล่ ควรใชท้า่ปจัฉิโมทานอาสนะ ทา่นกกระสาก่อนแลว้จงึปฏบิตัทิา่ยนืดว้ยศรีษะ 
และทา่ยนืดว้ยไหล่ ตามดว้ยทา่ปจัฉิโมทานอาสนะ ทา่นกกระสาอกีตามลาํดบั 
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   15. สาํหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคหน้ํูาหนวก หรอืมหีนองในชอ่งหแูละผูท้ีม่จีอรบัภาพของตา
อยูผ่ดิตําแหน่ง ไมค่วรปฏบิตัอิาสนะทีก่ลบัศรีษะลง  
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมโยคะ 
  งานวิจยัในประเทศ  
   สรุยี ์อรรถกร (2538: บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาผลการฝึกความอ่อนตวัทีม่ตี่อการยนื
กระโดดไกล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนสายน้ําผึง้ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
40 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage Sampling) แบง่กลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 
20 คน คอื กลุม่ควบคมุ ฝึกกระโดดไกลเพยีงอยา่งเดยีว กลุม่ทดลองฝึกกระโดดไกลควบคูก่บัความอ่อนตวั 
เป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์พธุ และศุกร ์ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีใชแ้บบทดสอบ
ของจาสา (JASA) และทาํการทดสอบยนืกระโดดไกลทัง้ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่2, 4, 6 
และ 8 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารทดสอบคา่ท ีผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถในการยนืกระโดดไกล
ของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
   ไวโรจน์ สงิหไ์กรภพ (2539: บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาผลการออกกําลงักายดว้ยไทเ้กก็
ทีม่ตี่อองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายของหญงิสงูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชรา บา้นธรรมปกรณ์ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่มอีาย ุ60 ปีขึน้ไป จาํนวน 30 คน ทาํการฝึกไทเ้กก็ 8 สปัดาห์ๆ  ละ 5 วนั คอื วนัจนัทร์
ถงึศุกรเ์กบ็รวบรวมขอ้มลูโดยทดสอบเปรยีบเทยีบก่อนการฝึกและหลงัจากฝึกแลว้ นอกจากนัน้ ทาํการทดสอบ
น้ําหนกัรา่งกาย อตัราการเตน้ของชพีจรขณะพกั ความดนัโลหติ ความจุปอด เปอรเ์ซน็ตไ์ขมนั ความอ่อนตวั 
และความสามารถในการงอเขา่ นําขอ้มลูทีไ่ดม้าหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยัพบวา่ อตัราการเตน้ของชพีจรขณะพกั ความดนัโลหติ ความจุปอด เปอรเ์ซน็ต ์ไขมนั น้ําหนกั
รา่งกาย ความอ่อนตวั และความสามารถในการงอเขา่ มคีวามแตกต่างกนัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนการฝึก 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
   จนิตนา ประเสรฐิศร ี(2541: บทคดัยอ่)  ทาํการศกึษาผลการฝึกความอ่อนตวัของขอ้ต่อ
สะโพกในนกักฬีายมินาสตกิของนกัเรยีนทีส่มคัรเขา้เรยีนยมินาสตกิลลีา โรงเรยีนเพชรอุษานาฏลลีา 
กรุงเทพมหานคร อายรุะหวา่ง 7 – 9 ปี โดยหาความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ทัง้ก่อนและหลงัการฝึก ผลการวจิยั
สรุปว่า (1) กลุ่มตวัอยา่งมคีา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความอ่อนตวั ทีข่อ้สะโพกดา้นหน้า 
ก่อนการฝึกเท่ากบั 112.73 และ 13.40 องศา หลงัการฝึกเทา่กบั 123.33 และ 15.29 องศา มคีวามแตกตา่งกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (2) กลุ่มตวัอยา่งมคีา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความอ่อนตวั
ทีข่อ้สะโพกดา้นขา้ง ก่อนการฝึกเทา่กบั 112.07 และ 16.47 องศา หลงัการฝึกเทา่กบั 120.63 และ 
15.85 องศา มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ (3) กลุ่มตวัอยา่งมคีา่เฉลีย่
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความอ่อนตวัทีข่อ้สะโพกดา้นหลงั ก่อนการฝึกเทา่กบั 49.50 และ 17.02 องศา 
หลงัการฝึกเทา่กบั 56.07 และ 16.90 องศา  
 จะเหน็ไดว้า่ ขัน้ตอนของกจิกรรมโยคะเป็นการนําทกัษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาตขิองมนุษย์
มาประกอบกบัจงัหวะ หรอืเสยีงของดนตรเีป็นรากฐานการเคลื่อนไหวโดยแบง่ขัน้ตอนของกจิกรรมเคลือ่นไหว
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เชงิโยคะ ไดแ้ก่ การเคลื่อนไหวอยูก่บัที ่การเคลื่อนไหวทีเ่คลือ่นที ่การเคลือ่นไหวพืน้ฐาน และการเคลือ่นไหว
เสรมิเพือ่นํามาพฒันามติสิมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยัทีด่ไีด ้
  งานวิจยัในต่างประเทศ  
   มาแดนโมฮนั และคนอื่นๆ (Madanmohan; et al. 1993: Abstract) ไดท้าํการศกึษา
ผลการฝึกโยคะทีม่ตี่อปฏกิริยิาตอบสนอง ระบบหายใจ และความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 27 คน ทาํการฝึกโยคะเป็นเวลา 12 สปัดาห ์ผลการวจิยั
พบวา่ (1) ระยะเวลาของปฏกิริยิาการตอบสนองทีม่าจากการมองเหน็ รวมทัง้การไดย้นิลดลง อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 (2) ระบบหายใจดขีึน้ สามารถหายใจไดล้กึขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และ (3) ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จากผล
การศกึษาสรุปว่า ภายหลงัการฝึกโยคะเป็นเวลา 12 สปัดาห ์ทาํใหค้วามสามารถในการตอบสนองต่อ
สิง่เรา้ต่างๆ ไดร้วดเรว็ขึน้ นอกจากนัน้สมรรถภาพของระบบหายใจ ตลอดจนความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ
ดขีึน้อกีดว้ย  
   บาลวนิ (Baldwin.  1999: 1031) ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบผลทางดา้นจติวทิยา
และสรรีวทิยาของการฝึกโยคะในกลุม่ทีอ่อกกาํลงักายเป็นประจาํกบักลุม่ทีไ่มไ่ดอ้อกกาํลงักาย กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นอาสาสมคัรจากสถาบนั วาย เอม็ ซ ีเอ (YMCA) ทาํการทดสอบสอบก่อนและหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 
ในหลายดา้น เช่น ชพีจรขณะฟ้ืนตวั การลดระดบัความเครยีดและความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือตน้ขา
ดา้นหลงั ใชร้ะยะเวลาการฝึก 8 สปัดาห ์ในการทดลองใหก้ลุม่ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม ทาํการออกกําลงักาย
อยา่งต่อเน่ือง หลงัจากนัน้กลุม่ทดลองเพิม่การฝึกโยคะสปัดาหล์ะครัง้ สว่นกลุ่มควบคุมไมไ่ดร้บัการฝึก
ในชว่ง 8 สปัดาหท์ีม่กีารทดลอง แต่หลงัจากการสิน้สดุการทดลองแลว้ กลุม่ควบคมุจงึเพิม่การฝึกโยคะ
เขา้ไปในตารางการออกกําลงักาย โดยทาํการฝึกสปัดาหล์ะครัง้ ผลการศกึษาสรปุวา่ (1) กลุ่มทดลองที่
ทาํการฝึกโยคะทกุสปัดาหม์ภีาวะทางอารมณ์ดขีึน้ การเตน้ของชพีจรขณะฟ้ืนตวัลดลง ความออ่นตวั
ของกระดกูสนัหลงัเพิม่ขึน้ (2) การฝึกโยคะ 8 สปัดาหใ์หผ้ลดตี่อรา่งกายหลายๆ ดา้นและดกีว่าการออก-
กาํลงักายทีใ่ชแ้รงตา้นหรอืการออกกาํลงักายเพือ่พฒันาระบบหายใจและไหลเวยีนเลอืด (3) ความอ่อนตวั
ของกระดกูสนัหลงัและกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงัเพิม่ขึน้ประมาณ 8 % ในกลุ่มทีฝึ่กโยคะ 8 สปัดาห ์ 
 จากการวจิยัยงัไมม่ผีูใ้ดศกึษาผลของการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีม่ตี่อความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธ ์ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เพือ่พฒันาความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 

 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ 

 3.1  ความหมายของการเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 165) กลา่ววา่ กจิกรรมการเคลือ่นไหวและจงัหวะเป็นกจิกรรม
เรยีนรูห้น่ึงทีส่าํคญั โดยกจิกรรมน้ีไดถ้กูกําหนดใหเ้ดก็ทาํทุกวนั จากการวจิยัพบวา่ วธิกีารจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะของครเูน้นอยูท่ีก่ารใหเ้ดก็แสดงทา่ตามเน้ือเพลง ครเูป็นผูนํ้าท่าทางหรอืบอกใหเ้ดก็
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ทาํทา่ทางโดยใชก้ารเคาะจงัหวะเป็นคาํสัง่หลกั ดว้ยเหตุผลวา่ ตอ้งการฝึกการเป็นผูนํ้า ผูต้าม หดัฟงัคาํสัง่ 
จนิตนาการตามเน้ือเพลง และไดเ้ลน่กบัเพือ่นๆ ใหเ้ขา้กบัจงัหวะหรอืดนตรทีีนํ่ามาประกอบ 
  สาํนกังานคณะกรรมการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2536: 3) กล่าววา่ การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 
หมายถงึ การเคลือ่นไหวรา่งกายทีต่อ้งการจะเปลีย่นสถานทีจ่ากทีห่น่ึง ซึง่เป็นอรยิาบทปกตทิีจ่าํเป็นต่อ
การดาํรงชวีติของมนุษย ์ตัง้แต่เกดิจนสิน้อายขุยั ระดบัการเคลือ่นไหวกจ็ะเพิม่ขึน้จากการดิน้คลาน ยนื 
เดนิ วิง่ กระโดดและเคลื่อนไหวทีส่ลบัซบัซอ้นมากขึน้ เพือ่ใหก้ารเคลือ่นไหวพืน้ฐานถกูตอ้งเหมาะสม
กบัวยั ปลอดภยั ดงันัน้การเคลือ่นไหวบางอยา่งซึง่ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนทีถ่กูตอ้ง ซึง่จะชว่ยใหเ้ขาสามารถ
พฒันาทกัษะ การเคลื่อนไหวทีซ่บัซอ้น จงึจาํเป็นจะตอ้งวางพืน้ฐานทีถ่กูตอ้งใหก้บัเดก็ 
  อุไรวรรณ โชตชุิษณะ (2547: 37) การเคลื่อนไหว หมายถงึ การคน้พบตวัเองในการใช้
สว่นต่างๆ ของรา่งกายในการเคลื่อนไหวเพือ่การเรยีนรูส้รุปไดว้า่ การเคลื่อนไหวและจงัหวะ หมายถงึ 
การแสดงทา่ทางต่างๆ โดยมดีนตรปีระกอบหรอืเครือ่งเคาะจงัหวะ ซึง่เคลือ่นไหวอวยัวะของรา่งกาย
เพือ่การเรยีนรูใ้หเ้ขา้กบัจงัหวะหรอืดนตร ีการฝึกฝนทีถ่กูตอ้งจะชว่ยใหเ้ขาสามารถพฒันาทกัษะการฝึก
เป็นผูนํ้า ผูต้าม ผูห้ดัฟงัคาํสัง่ จนิตนาการตามเน้ือเพลง และไดเ้ลน่กบัเพือ่น 
  พวงทอง ไสยวรรณ์ (2530: 56) กลา่ววา่ การเคลือ่นไหวพืน้ฐานอนัประกอบดว้ยการรูจ้กั
สว่นต่างๆ ของรา่งกาย พืน้ที ่จงัหวะ ทศิทางและระดบั การสาํรวจรา่งกายเพือ่ใหส้มัพนัธก์บัพืน้ทีแ่ละ
บุคคลทีอ่ยูร่อบตวั เป็นการคน้พบวา่ รา่งกายทาํอะไรไดบ้า้ง และยอมรบัรา่งกายของตนและผูอ้ืน่ รวมทัง้
ใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเคลือ่นไหว การเคลือ่นไหวจะนําไปสูก่ารสาํรวจ คดิคน้เคลือ่นไหวรา่งกาย 
วธิกีารเคลือ่นไหวหลายๆ วธิ ีชว่ยใหเ้ดก็เกดิทกัษะในการใชร้า่งกาย ทกัษะในการควบคมุกลา้มเน้ือ 
การหยบิจบั และการแกป้ญัหา เพิม่ความรูแ้ละเจตคต ิ
  สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2536: 3) กลา่ววา่ การเคลื่อนไหว
พืน้ฐาน หมายถงึ การเคลื่อนไหวรา่งกายทีต่อ้งการจะเปลีย่นสถานทีจ่ากทีห่น่ึงซึง่เป็นอริยิาบทปกตทิี่
จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติของมนุษยต์ัง้แต่เกดิจนสิน้อายุขยั ในเดก็แรกเกดิการเคลือ่นไหวเป็นไปตาม
ธรรมชาต ิโดยไมต่อ้งไดร้บัการฝึกหดั เช่น การดิน้ ไขวค่วา้ ครัง้เมือ่เดก็โตขึน้ ระดบัการเคลือ่นไหวกจ็ะ
เพิม่ขึน้จากการดิน้คลาน ยนื เดนิ วิง่ กระโดดและเคลื่อนไหวทีส่ลบัซบัซอ้นมากขึน้ เพือ่ใหก้ารเคลือ่นไหว
พืน้ฐานถกูตอ้งเหมาะสมกบัวยั ปลอดภยั เกดิกําลงัไมเ่กดิอนัตรายตอ่อวยัวะ เช่น กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ 
ดงันัน้ การเคลื่อนไหวบางอยา่งซึง่ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนทีถ่กูตอ้ง ซึง่จะชว่ยใหเ้ขาสามารถพฒันาทกัษะ 
การเคลือ่นไหวทีง่า่ยไปสูก่ารเคลือ่นไหวทีซ่บัซอ้น ดงันัน้ การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน เชน่ เดนิ วิง่ กระโดด
เทา้คู ่กระโดดเทา้เดีย่ว การลืน่ไหล (Slide) การวิง่สลบัเทา้ การกม้ การเหยยีด การขวา้ง จงึจาํเป็น
จะตอ้งวางพืน้ฐานทีถ่กูตอ้งใหก้บัเดก็ปฐมวยั 
  สาลี ่สภุาภรณ์ (2545: 4) กลา่ววา่ โยคะ (Yoga) หมายถงึ เป็นวธิกีารฝึกความอ่อนตวั
ดว้ยการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือแบบอยูก่บัที ่(Static Stretching) แต่โยคะแตกต่างจากการยดืเหยยีดกลา้มเนื้อ
แบบอยูก่บัที ่คอื การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือแบบอยูก่บัทีเ่น้นการฝึกทางดา้นรา่งกายเพือ่ช่วยใหก้ลา้มเน้ือ
และขอ้ต่อสามารถเคลื่อนไหวไดร้ะยะทางทีเ่พิม่ขึน้ สว่นโยคะเน้นการฝึกรา่งกายและจติใจเพราะผูฝึ้ก
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ตอ้งมสีตอิยูก่บัการเคลือ่นไหวและจติใจจะตอ้งจดจ่ออยูก่บัลมหายใจทีผ่า่นเขา้ออกตลอดเวลา กลา่วไดว้า่
การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือแบบโยคะเป็นการรว่มรา่งกายและจติใจเขาดว้ยกนั 

กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ คอื การเคลื่อนไหวรา่งกายโดยเน้นการฝึกรา่งกาย และจติใจ
เพราะผูฝึ้กตอ้งมสีตอิยูก่บัการเคลือ่นไหว คน้พบการแกป้ญัหาต่างๆ เพือ่ใหเ้ดก็หาคาํตอบดว้ยตนเอง 
ซึง่มพีืน้ฐานอนัประกอบดว้ยการรูจ้กัสว่นต่างๆ ของรา่งกาย พืน้ที ่จงัหวะ ทศิทาง อกีทัง้ระยะทางใน
ขณะทีเ่คลือ่นไหวรา่งกายของเดก็ปฐมวยั 
 3.2 ความสาํคญัของกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ 
  พรีะ บุญจรงิ (2541: 34 – 35) กลา่ววา่ หวัใจสาํคญัของโยคะอกีขอ้หน่ึง คอื การฝึก
การหายใจ การหายใจทีถ่กูตอ้งนัน้สวนทางกบัการหายใจในชวีติประจาํของคนทัว่ไป แต่สามารถแกไ้ขได ้
การหายใจเขา้เพยีงแคย่ดืลาํตวัขึน้ แลว้หายใจยาวๆ จากใตร้าวนมขึน้มา นบั 1 ถงึ 4 จากนัน้หายใจ
ออกโดยการผ่อนลมหายใจ ทอ้งจะแฟบเองโดยอตัโนมตั ิเน่ืองจากลาํตวัยดืขึน้ ในชว่งแรกๆ ถา้ฝา่มอื
ประกบหน้าทอ้ง จะทาํใหก้ารเรยีนรูง้า่ยขึน้ เมือ่เดก็  ๆหายใจไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมคีวามชาํนาญ จนกลายเป็น
ธรรมชาตแิลว้ ทน้ีีกจ็ะเริม่ทา่ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ คอืการกางแขน กางขา การโน้มตวั ทา่ยดืเหยยีด
เป็นการเตรยีมความพรอ้ม และสรา้งความคุน้เคยก่อนขึน้ท่าต่างๆ ศลิปินวฒันธรรรมเพือ่เยาวชน “มายา” 
(2530: 7) ไดก้ล่าววา่ ผูใ้หญ่ทัง้หลายๆ ไมค่วรลมืวา่ เสรภีาพในการเคลือ่นไหวเชงิเลน่ของเดก็ เป็น
สิง่จาํเป็นอยา่งแทจ้รงิ และมผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโตอยา่งสรา้งสรรคท์ัง้รา่งกายและจติใจของเดก็
ทเีดยีว การศกึษาเรือ่งการเคลือ่นไหวจาํนวนมากแสดงใหเ้หน็ว่า ความสามารถในการทรงตวั (Balance) 
เรื่องของจงัหวะ (Rhythm) และความสอดคลอ้งประสานของอวยัวะต่างๆ ในการประกอบกจิกรรม 
(Coordination) มผีลกระทบต่อพฒันาการทางอารมณ์ (Emotional) และพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ 
(Intellectual) ของเดก็ ดงันัน้เราจงึไมค่วรกดบบี หรอื เกบ็กกัความตอ้งการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
ของเดก็ๆ กลบัควรทีจ่ะสง่เสรมิและชว่ยกํากบัทศิทางใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ ซึง่ไมใ่ช่เพยีง
ความแคลว่คลอ่งวอ่งไวทางกายภาพ หรอืความสงา่งาม หรอืความแขง็แรง หรอืการควบคมุอวยัวะต่างๆ 
ไดด้ ีเทา่นัน้ แต่รววมถงึพลงัของความนึกคดิ จติใจ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการดว้ย 
  วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2527: 132) กลา่วถงึ ความสาํคญัของการเคลือ่นไหวพอสรปุไดด้งัน้ี 
   1. ชว่ยใหเ้ดก็เรยีนรูเ้ทคนิคและวธิกีารคดิคน้และแกป้ญัหาการเคลือ่นไหว หรอืปญัหา
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพราะวา่การจดักจิกรรมสว่นใหญ่เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ 
ดว้ยการแกป้ญัหาการเคลือ่นไหวของดา้นต่างๆ ของรา่งกาย โดยวธิกีารต่างๆ ฉะนัน้จงึเป็นโอกาศทีเ่ดก็
ไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจวธิกีารและเทคนิคในการคดิคน้เหลา่น้ีไดด้ดีว้ย 
   2. ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารเคลื่อนไหวของสว่นต่างๆ ของรา่งกายและสามารถพฒันา
ความสามารถในการเคลือ่นไหวเหลา่นัน้ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ จนกระทัง่สามารถทีจ่ะมทีกัษะในการเคลือ่นไหว
ในแต่ละอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดตี่อไป 



 31 

   3. ชว่ยใหเ้ดก็มคีวามรูแ้ละเขา้ใจ ในความจาํกดัของความสามารถการเคลือ่นไหว
ของสว่นต่าง ของรา่งกายของตนเองนัน้ สว่นใดมคีวามสามารถ และความจาํกดัเหล่านัน้มาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์เหมาะสมต่อไป 
   4. ชว่ยใหเ้ดก็มกีารพฒันาในทางสรา้งสรรคแ์ละรกัษาไวใ้นทางสรา้งสรรคน์ัน้ ทัง้น้ี
เพราะวา่การเรยีนแบบวธิคีดิคน้การเคลือ่นไหวนัน้เป็นกจิกรรมไดแ้กป้ญัหาการเคลือ่นไหวของรา่งกาย
ไดด้ว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา ซึง่เป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะชว่ยใหม้กีารพฒันาในการสรา้งสรรคแ์ละรกัษาไว ้ซึง่
ความสามารถเหล่าน้ีในตวัเดก็ไดเ้ป็นอยา่งด ี
   5. ชว่ยใหเ้ดก็เขา้ใจประโยชน์ของการเคลือ่นไหวของสว่นต่างๆ ของรา่งกายไดเ้ป็น
อยา่งด ีทาํใหส้ามารถนําประโยชน์ในการเคลือ่นไหวเหลา่น้ีไปใชใ้นชวีติประจาํวนัของตนเองต่อไป เช่น 
สามารถนําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในทางนนัทนาการในเวลาวา่ง เป็นตน้ 
   6. ชว่ยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามรูส้กึชอบการเคลือ่นไหว หรอืออกกําลงัสว่นต่างๆ 
ของรา่งกาย ซึง่เป็นสว่นสาํคญัมากในชวีติความเป็นอยูข่องสงัคมในเมือ่ปจัจุบนัทีเ่ตม็ไปดว้ยเครือ่งผอ่นแรง 
ดงัทีเ่ป็นอยูน้ี่การทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็มคีวามรกัในการเคลื่อนไหว หรอืออกกําลงัสว่นต่างๆ ของร่างกาย นบัวา่
มสีว่นสาํคญัทีส่ดุทาํใหเ้ดก็ไดเ้รยีนและเขา้ใจลกัษณะและความหมายของการเคลือ่นไหวสว่นตา่งๆ ของ
รา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ีสามารถเรยีกชื่อลกัษณะการเคลือ่นไหวเหลา่น้ีไดถ้กูตอ้งตอ่ไป 
 จากทีก่ลา่วมาพอสรุปไดว้า่ ความสาํคญัของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะเป็นการเคลือ่นไหว
ตามธรรมชาตขิองเดก็ๆ และฝึกหายใจเป็นวธิกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนเคลือ่นไหวทัง้ทางดา้นรา่งกาย
และจติใจ ซึง่วธิคีดิคน้การเคลือ่นไหวแบบโยคะนัน้เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็จะไดฝึ้กการสงัเกตทศิทางการเคลื่อนไหว
ทีข่องอวยัวะต่างๆของรา่งกายไดด้ว้ยตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 3.3 หลกัการของกิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
  สธุรี ์พนัทอง (2548: 27)  กล่าวถงึการฝึกโยคะสาํคญัทีก่ารควบคมุลมหายใจใหต้รงกบั
การเคลือ่นไหวของรา่งกายในทา่ต่างๆ เราจะมคีวามรูส้กึเหมอืนไดพ้กัผอ่นและการทีเ่ราหายใจลกึๆ 
จะทาํใหท้า่ทางต่างๆ สมบรูณ์ รา่งกายกจ็ะไดร้บัออกซเิจนเขา้สูก่ระแสเลอืดไดอ้ยา่งเตม็ทีท่า่ของโยคะ
แต่ละท่ามผีลไปถงึสรรีะของมนุษยท์กุสว่น เพราะจะช่วยใหก้ารหลัง่สาร(ฮอรโ์มน) ของต่อมต่างๆ ทาํงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหก้ลา้มเน้ือระบบประสาทไดพ้กัผอ่น ชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติ 
และยดึเสน้เอน็ทีแ่ขง็ตงึ รวมทัง้ขอ้ต่อต่างๆ นอกจากน้ียงัชว่ยนวดอวยัวะในชอ่งทอ้ง และชว่ยใหจ้ติใจ
สงบมากขึน้ดว้ยกจิกรรมการเคลือ่นไหวเป็นกจิกรรมเสรมิสมรรถนะทางกาย และการเรยีนรู ้ การเรยีนรู้
เป็นกระบวนการทางสตปิญัญาทีจ่ะพฒันาสบืเนื่องตลอดชวีติ สามารถเกดิขึน้ไดท้กุเวลาทุกสถานที่
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของกจิกรรมทีเ่ดก็ไดร้บักระบวนการเรยีนทีเ่หมาะสม สามารถทาํใหผู้เ้รยีน
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 29 – 30) กลา่วถงึกจิกรรมการเคลื่อนไหว
สาํหรบัเดก็ปฐมวยัควรมลีกัษณะ ดงัน้ี 
   1. กจิกรรมทีค่รใูหเ้ดก็กระทาํตอ้งมลีกัษณะสรา้งสรรคม์ากทีส่ดุ แมแ้ต่จะเป็นกจิกรรม
เคลือ่นไหวอยูก่บัที ่เช่น ครตูอ้งการใหเ้ดก็ทาํสะพานโคง้และยนืตรง ครจูะไม่เป็นผูส้าธติหรอืบอกใหเ้ดก็
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ตามวธิกีาร คอื ใหค้รกูระตุน้ใหเ้ดก็ใชป้ระสบการณ์นําสูแ่นวคดิและปฏบิตัขิองเดก็โดยครเูล่าเป็นเรือ่ง 
เช่น เชา้วนัหนึ่งเราไปเจอตน้ไมโ้อนโคง้ไปกบัพืน้ พอแดดสอ่งตน้ไมน้ัน้กเ็ริม่เป็นอยา่งไร ใหเ้ดก็คดิภาพ
แลว้คดิต่อทีจ่ะทาํตามเป็นตน้ไมข้องเดก็ไมใ่ช่ของคร ู
   2. กจิกรรมควรเริม่ตน้จากการเคลือ่นไหวรา่งกาย โดยสว่นรวมก่อนแลว้จงึไป สว่น
แขนขา ในขณะเดยีวกนัครตูอ้งสงัเกตและสรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัเดก็เรยีนรูร้า่งกายและการเคลือ่นไหว
ของตนเอง 
   3. ทา่ทางของการเคลื่อนไหวตอ้งไมส่รา้งความยุง่ยากใหก้บัเดก็เพือ่สรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัเดก็ แต่ตอ้งมคีวามหมายสาํหรบัเดก็ในการเรยีนรู ้โดญเฉพาะการพฒันาการรบัรูแ้ละสรา้งสรรค ์
เช่น พฒันาการการรบัรูแ้ละอารมณ์ เช่น การเดนิตามเสน้เฉียงเสน้ซกิแซก เป็นตน้ 
   4. พฒันาการสรา้งสรรคโ์ดยใชก้จิกรรมหลายๆ อยา่งรวมกนั เช่น การเคลื่อนไหว
ประกอบดนตรปีระกอบอุปกรณ์ เป็นตน้ เช่น เอาเชอืกมาต่อกนัเป็นรปูหรอืการใชเ้ศษผา้ โยนกระโดด
เตน้เป็นจงัหวะ 
   5. มบีรเิวณและพืน้ทีส่าํหรบัเดก็ มคีวามคล่องตวัในการเคลื่อนทีร่า่งกายทัง้อยูก่บัที่
และเคลื่อนที ่เมือ่เดก็จะไดเ้รยีนรูพ้ ืน้ทีร่อบๆ ตวั รูจ้กับรเิวณรอบตวัเอง และบรเิวณรอบขา้ง 
   6. ใหอ้สิระเดก็ในการเคลื่อนไหวตามลกัษณะของกจิกรรมการเคลือ่นไหว  
  วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2527: 146 – 147) การจดักจิกรรมการเคลือ่นไหวเบือ้งตน้ชว่ยใหเ้ดก็
ไดม้โีอกาสมพีฒันาการในดา้นความรู ้ ความเขา้ใจและความรูส้กึตระหนกัในความสามารถของดา้นต่างๆ
ของร่างกายตวัเอง ตลอดจนช่วยใหเ้ดก็ไดม้พีฒันาการในทกัษะการเคลือ่นไหวผูส้อนควรทีจ่ะไดพ้จิารณา
หลกัทีส่าํคญัต่อไปน้ีเป็นแนวทางประกอบ คอื 
   1. การจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวของเดก็ปฐมวยั ควรจะเป็นกจิกรรมการเคลือ่นไหว
ทีเ่ป็นไปตามธรรมชาตขิองเดก็วยัน้ี เช่น การเคลื่อนไหวอยูก่บัที ่มกีารกม้ การเงย การบดิลาํตวั 
   2. เดก็ปฐมวยัทีต่อ้งการการเคลือ่นไหว และอยากรู ้อยากลองความสามารถ ใน
การเคลือ่นไหวต่างๆ ของรา่งกายของตนเองตลอดเวลา ฉะนัน้ครคูวรจดักจิกรรมการเคลือ่นไหวเบือ้งตน้
เพือ่สนองความตอ้งการของเดก็วยันี้ใหเ้พยีงพอ 
   3. การจดักจิกรรมการเคลื่อนไหวใหเ้ดก็วยัน้ี ควรจดัใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ในการ
เคลือ่นไหวโดยใชส้ว่นต่างๆ ของรา่งกายในการเคลื่อนไหวในกจิกรรมต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง และให้
เป็นไปตามลกัษณะและธรรมชาตขิองการเคลือ่นไหวสว่นต่างๆของรา่งกายอยา่งแทจ้รงิ 
   4. การจดักจิกรรมการเคลื่อนไหว ควรใหเ้ป็นไปในลกัษณะของการสรา้งสรรคใ์ห้
มากทีส่ดุ โดยครคูวรตัง้ปญัหาใหเ้ดก็คดิเองและลองทาํเอง มากกวา่ทีค่รจูะเป็นผูส้าธติหรอืบอกใหท้าํตาม 
   5. กจิกรรมการเคลือ่นไหว ควรจดัเป็นกจิกรรมทีม่คีวามหมายต่อเดก็ ใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ
และเหน็ความเกีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนัดว้ย โดยครจูะไดเ้น้นในแง่ของปรมิาณ และคณุภาพของการ
เคลือ่นไหวเหล่าน้ีควบคูก่บัไป 
   6. การจดักจิกรรมควรเป็นกจิกรรมการเคลื่อนไหวทีต่อ้งใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ของรา่งกาย
โดยรวมเป็นสาํคญัก่อน เช่น ใชก้ลา้มเน้ือลาํตวั กลา้มเน้ือแขนและขา 
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   7. ควรสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดต้ระหนกัในความสามารถในการเคลือ่นไหวดา้นต่างๆ ของ
รา่งกายทีต่นเองสามารถทีจ่ะทาํไดเ้ป็นสาํคญั ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็ไดม้คีวามเชือ่มัน่ใจตนเอง ให้
มากทีส่ดุ ควบคูก่บัการเคลือ่นไหว 
   8. ควรใหเ้ดก็มคีวามเขา้ใจ ตระหนกัในความแตกต่าง ระหว่างความสามารถของ
แต่ละคน เดก็แต่ละคนจะมอีตัราการเรยีนรูห้รอืการพฒันาดา้นความสามารถในการเคลือ่นไหวของสว่น
ต่างๆ ของรา่งกายเหลา่น้ีแตกต่างกนั ฉะนัน้การเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเคลื่อนไหวของสว่นต่างๆ ของร่างกาย
เหลา่น้ี แต่ละคนจะเป็นไปตามอตัราการเรยีนของตนเอง 
   9. การจดักจิกรรมการเคลือ่นไหวของเดก็ควรจะเป็นไปในบรรยากาศทีม่คีวามสนุก 
สนาน และทา้ทายตลอดเวลาดาํเนินกจิกรรม 
   10. การจดักจิกรรมการเคลือ่นไหวสว่นต่าง  ๆ ของรา่งกายควรจะเป็นไปตามความสามารถ
ของเดก็เอง ไมค่วจะเป็นในลกัษณะการบงัคบัเดก็ 
   11. เดก็ควรจะไดรู้ช้ ือ่การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ต่างๆ เหล่านัน้ดว้ยทัง้น้ีเพือ่เป็นพืน้ฐาน
ในการเรยีนรูใ้นขัน้สงูต่อไป 
  เชาวลติ ภาคภมู ิ (2532: 10 – 11) ไดใ้หค้วามหมายของการเคลือ่นไหวทีเ่คลือ่นทีว่า่ 
หมายถงึ การเคลือ่นไหวจากทีห่น่ึงไปสูอ่กีทีห่น่ึงไดแ้ก่ 
   1. การเดนิ (Walking) คอื การเคลื่อนทีต่ามจงัหวะ โดยการกา้วเทา้สลบักนัไปใน
ทศิทางใดกไ็ด ้เทา้ทีเ่ป็นเทา้หลกัจะสมัผสักบัพืน้ตลอดเวลา จนกว่าการถ่ายน้ําหนกัตวัไปยงัอกีเทา้หน่ึง
จะเสรจ็สิน้ น้ําหนกัตวัจะตกบนเทา้สองขา้งเท่าๆ กนั ลาํตวัตัง้อยูใ่นลกัษณะสบายๆ ปล่อยแขนใหอ้ยู่
ตามธรรมชาต ิการกา้วเทา้ใหก้า้วไปเรยีบๆ ตามจงัหวะ 
   2. การวิง่ (Running) คอื การเคลื่อนทีต่ามจงัหวะโดยการกา้วเทา้สลบักนัไปพรอ้มกบั
เปลีย่นน้ําหนกัตวัจากเทา้หน่ึงไปยงัอกีเทา้หน่ึงในขณะทีม่กีารเปลีย่นน้ําหนกัตวันัน้ จะถบีเทา้สง่ตวัขึน้
พน้จากพืน้ เทา้ทัง้สองจะลอยจากพืน้ 
   3. การกา้วกระโดด (Jumping) คอื การสปรงิตวัขึน้จากพืน้ แลว้ลงสูพ่ืน้ดว้ยเทา้ 
ทัง้สองขา้ง 
   4. การกระโดดเขยง่ (Hopping) คอื การสปรงิตวัขึน้จากพืน้ แลว้ลงสูพ่ืน้ดว้ยเทา้
ขา้งใดขา้งหน่ึงเพยีงขา้งเดยีว 
   5. การวิง่โหยง่ (Leaping) คอื การทิง้น้ําหนกัตวัไวบ้นเทา้หน่ึง แลว้สปรงิตวัขึน้
จากพืน้ดว้ยเทา้เดมินัน้ สวงิฉีกเทา้หน่ึงไปขา้งหน้าเพือ่ทีจ่ะรบัน้ําหนกัตวัเวลาลงสูพ่ืน้ 
   6. การวิง่สลบัเทา้ (Skipping) คอื การกา้วกระโดดเขยง่ เวน้แต่จงัหวะทีใ่ชใ้นการกระโดด
สลบัเทา้นัน้เรว็และเป็นจงัหวะ แบง่กา้วาเทา้ซา้ยกระโดดเขยง่ดว้ยเทา้ซา้ย และกา้วเทา้ขวากระโดด
เขยง่ดว้ยเทา้ขวา 
   7. การลืน่ไถล (Sliding) คอื การกา้วเทา้ออกไปขา้งๆ แลว้ลากเทา้ขวาออกไปชดิ
เทา้ซา้ยหรอืลากเทา้ซา้ยไปชดิเทา้ขวา การลากเทา้ไปชดิแต่ละครัง้ตอ้งไมใ่หเ้ทา้พน้พืน้และใหเ้ขา้กบั
จงัหวะดนตร ี
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   8. การควบมา้ (Golloping) คอื การเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าดว้ยการกา้วแลว้ตามชดิ
อกีเทา้หน่ึงเขา้ไปชดิเทา้หน้า เทา้เดมิจะนําหน้าอยูเ่สมอ 
   9. การชดิกา้ว (Two-Step) คอื การเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าดว้ยการกา้วเทา้ซา้ยไป
ขา้งหน้าชดิเทา้ขวาไปหาเทา้ซา้ย ทิง้น้ําหนกัตวัมาไวท้ีเ่ทา้ขวา กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าอกีครัง้ - พกั-
ทาํซ้ําดว้ยเทา้ขวาชดิเทา้ซา้ย 

 จากขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้จะเหน็วา่ หลกัการของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะชว่ยเพิม่
พฒันาการความสามารถของดา้นต่างๆของรา่งกายตวัเอง ตลอดจนชว่ยใหเ้ดก็ไดม้พีฒันาการในทกัษะ
การเคลื่อนไหวในดา้นความรู ้ความเขา้ใจและความรูส้กึตระหนกัในเคลือ่นไหวของร่างกายในท่าต่างๆ 
ทีเ่กดิความรูส้กึเหมอืนไดพ้กัผอ่นและการทีเ่ราหายใจลกึๆ เสรมิสมรรถนะทางกาย และการเรยีนรู ้เป็น
กระบวนการทางสตปิญัญาทีจ่ะสง่ผลต่อพฒันาการเรยีนรูท้ีด่ตีลอดไป 
 3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
  งานวิจยัในประเทศ 
   ชชูพี อุสาโห (2527: บทคดัยอ่) ศกึษาผลของการฝึกฝึกหะธะโยคะทีม่ตี่อคะแนน
สมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนเทนนิส กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชายชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 30 คน 
โดยทาํการแบ่งกลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน ซึง่แต่ละกลุม่มคีวามสามารถในการเรยีนรู้
ทกัษะทางกลไกลไมแ่ตกต่างกนั กําหนดใหก้ลุม่ทดลองที ่1 ฝึกหะธะโยคะทุกวนั (เวน้วนัอาทติย)์ ตัง้แต่
เวลา 6:30 – 7:15 น. และฝึกการเลน่เทนนิสทุกวนัจนัทร ์พธุ และวนัศุกร ์ เวลา13:00 – 14:30 น. 
กลุ่มทดลองที ่2 ฝึกหะธะโยคะและไกการเล่นเทนนิสทุกวนัจนัทร ์พธุ และวนัศุกรโ์ดยทาํการฝึกหะธะโยคะ
เวลา 6:30 – 7:15 น. และฝึกการเลน่เทนนิส เวลา 13:00 – 14:30 น. กลุ่มควบคมุ ฝึกการเลน่เทนนิส
อยา่งเดยีวทุกวนัจนัทร ์พธุ และวนัศุกร ์ เวลา 13:00 – 14:30 น. สาํหรบัการฝึกหะธะโยคะจะดาํเนิน 
การสอนโดยครชูาวอนิเดยีทัง้ 3 กลุ่มใชร้ะยะเวลาใน การฝึกทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์ และทาํการทดสอบ
ความสามารถในการเล่นเทนนิสในปลายสปัดาหท์ี ่2, 4, 6 และ 8 ดว้ยแบบทดสอบความสามารถใน
การตลีกูหน้ามอื และการตลีกูหลงัมอืของโปรเออร ์– มลิเลอร ์แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูต่ามวธิขีองนิวแมน – คลูล ์ผลการวจิยัพบวา่ (1) กลุ่ม
ทดลองที ่1 มคีะแนนสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนเทนนิสสงูกวา่ กลุม่ทดลองที ่2 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (2) กลุ่มทดลองที ่1 มคีะแนนสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนเทนนิสสงูกว่ากลุม่ควบคุม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (3) กลุม่ทดลองที ่2 มคีะแนนสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนเทนนิสไมแ่ตกต่างกนั
กบักลุม่ควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

พงศศ์กัดิ ์สทุศัน์สนัต ิ(2542: บทคดัยอ่) ศกึษาผลของการฝึกความอ่อนตวัแบบโยคะทีม่คีวามเรว็
ในการวิง่ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย-หญงิชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 – 4 
จาํนวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการสุม่ตวัอยา่งจากประชากรจาํนวน 129 คน แลว้แบ่งกลุม่ตวัอยา่งออกเป็น
สองกลุม่ๆ ละ 20 คน คอื กลุม่ควบคมุ ฝึกทกัษะการสิง่ตามโปรแกรมอยา่งเดยีว กลุ่มทดลอง ฝึกทกัษะ
การวิง่ตามโปรแกรม ควบคูก่บัการฝึกความอ่อนตวัแบบโยคะ โดยทัง้สองกลุ่มจะใชเ้วลาในฝึกวิง่ตาม
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โปรแกรมวนัละ 1 ชัว่โมง และก่อนการฝึกกลุม่ทดลองจะตอ้งทาํการฝึกความอ่อนตวัแบบโยคะวนัละ 
30 นาท ีทาํการฝึกเป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนั คอื วนัจนัทร ์พธุ และวนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 15:30 – 17:00 น. 
และทาํการทดสอบความเรว็ในการวิง่ 80 เมตรของทัง้ 2 กลุ่มก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่2, 
4, 6 และ 8 โดยใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบวิง่ 3 ครัง้ แลว้บนัทกึผลครัง้ทีท่าํเวลาไดด้ทีีส่ดุ ผลการศกึษา
พบวา่ (1) ความสามารถในการวิง่ของนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ ซึง่ฝึกทกัษะการวิง่ควบคากบั
การฝึกความอ่อนตบัแบบโยคะกบัฝึกทกัษะการวิง่ตามโปรแกรมอยา่งเดยีว เปรยีบเทยีบระหวา่งก่อน
การฝึกกบัหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่ 2, 4, 6 และ 8 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
(2) ความสามารถในการวิง่ของนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิระหว่างกลุ่มฝึกทกัษะการวิง่ควบคูก่บัการฝึก
ความอ่อนตวัแบบโยคะกลัป์ กลุ่มฝึกทกัษะการวิง่อยา่งเดยีว หลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่2, 4, 6 และ 8 ไมแ่ตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดงัทีก่ลา่วมาสรุปไดว้า่ การฝึกหะธะโยคะและการฝึกความอ่อนตวั
แบบโยคะ ทาํใหก้ารเคลือ่นไหวสว่นต่าง ๆมพีืน้ฐานทางความสามารถในการเรยีนรูท้กัษะทางกลไก 
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
   โรนาโน (Romano. 1995: บทคดัยอ่) ศกึษาผลของการฝึกโยคะทีม่ตี่อความวติกกงัวล 
โดยใชแ้บบทดสอบความวติกกงัวลตามสถานการณ์ (State Anxiety Inventory) ทาํการเกบ็ขอ้มลูกบั
กลุ่มผูฝึ้กไอเยนกะโยคะกบักลุม่ทีม่ปีระสบการณ์ 0 – 4 สปัดาห ์ เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีม่รีะสบการณ์
ระหว่าง 5 สปัดาห ์– 6 เดอืน 7 – 12 เดอืน และ 13 – 24 เดอืน ในชว่งทีเ่กบ็ขอ้มลูนัน้ กลุ่มตวัอยา่ง
ทาํการฝึกโยคะเป็นประจํา และยงัเกบ็ขอ้มลูโดยใชเ้ทคนิคในการจดัการความเครยีดแบบอื่นๆ ดว้ยใช้
สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูต่ามวธิขีองเชฟเฟ ่ (Scheffe) 
ผลการศกึษาพบวา่ ประสบการณ์ในการฝึกโยคะของผูฝึ้กทีแ่ตกต่างกนัไมม่ผีลต่อการจดัการกบัความเครยีด 
อยา่งไรกต็าม กลุม่ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการจดัการกบัความเครยีด จะใชเ้วลาในการฝึกเพิม่เตมิดว้ย
ตนเองมากขึน้ หรอืใชเ้วลาในการฝึกนานกว่ากลุม่อื่นๆ 
 จากการศกึษาเอกสารการวจิยัดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของความสามารถดา้น 
มติสิมัพนัธแ์ละการเคลือ่นไหวแบบโยคะ และการวจิยัน้ียงัไมม่ผีูใ้ดศกึษาผลของการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะทีม่ตี่อความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความสามารดา้นมติสิมัพนัธ์
ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะในครัง้น้ี  
 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดไดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1.การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  4. วธิดีาํเนินการทดลอง 
  5. การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย หญงิ อายุ 4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร     
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 11 หอ้งเรยีน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย หญงิ อายุ 4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่น
ชัน้อนุบาลปีที ่1/9 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกหอ้งเรยีน
ทีผู่ว้จิยัเป็นครปูระจาํชัน้ เพือ่นํามาสุม่อยา่งงา่ย (Simple Sampling) ดว้ยการจบัฉลากเป็นกลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 20 คน จากนกัเรยีน จาํนวน 45 คน 
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
 1.  แผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 2. แบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
 ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ ดาํเนินการดงัน้ี 
  1. ศกึษาคูม่อืหลกัสตูรการจดัการศกึษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 
  2. ศกึษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเคลื่อนไหวพืน้ฐานของเดก็
ปฐมวยั และกจิกรรมโยคะ ของอุไรวรรณ โชตชุิษณะ (2547) เอกลกัษณ์ พุฒธินสมบตั ิ(2549) ปรมพร 
ดอนไพรธรรม (2550) ดวงพร พนัธแ์สง (2551) 
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  3. สรา้งแผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ จาํนวน 32 แผน โดยกาํหนดรายละเอยีด
ในการจดักจิกรรม ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 แผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 

สปัดาห ์ วนั เวลา สง่เสรมิมติสิมัพนัธ ์ กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
     

1 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั   
 

ทา่ตน้ไม ้ 
ทา่ภเูขา  
ทา่ลงิ   
 

     

2 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่เต่า   
ทา่กระต่าย 
ทา่ดอกไม ้
 

     

3 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู
ทา่ตัก๊แตน 
ทา่สนุขั 

     

 
4 

จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่ตน้ไม ้ 
ทา่ภเูขา  
ทา่ลงิ   
ทา่เต่า 

     

5 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่กระต่าย 
ทา่ดอกไม ้
ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู

     

6 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่ตัก๊แตน 
ทา่สนุขั 
ทา่ตน้ไม ้  
ทา่ภเูขา  
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

สปัดาห ์ วนั เวลา สง่เสรมิมติสิมัพนัธ ์ กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
     

7 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง ๆ 
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่ลงิ  
ทา่เต่า   
ทา่กระต่าย 
ทา่ดอกไม ้

     

8 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี
 

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

ทา่ตน้ไม ้  
ทา่ภเูขา  
ทา่ลงิ  
ทา่เต่า   
ทา่กระต่าย 
ทา่ดอกไม ้
ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู
ทา่ตัก๊แตน 
ทา่สนุ ั

     

 
 จากตาราง 1 แผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ประกอบดว้ยกําหนดการจดักจิกรรม
แต่ละวนั ซึง่ไดแ้ยกออกมาเป็นแผนการจดักจิกรรมไดท้ัง้หมด 32 ครัง้ ใชเ้วลาทัง้หมด 8 สปัดาห์ๆ  ละ 4 วนั  
วนัละประมาณ 25 นาท ีในกจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ โดยกําหนดรปูแบบของแต่ละแผนประกอบดว้ย 
  3.1 ชือ่กจิกรรม 
  3.2 จุดมุง่หมายของกจิกรรม 
  3.3 วธิดีาํเนินกจิกรรม 
  3.4 วสัดุ –อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกจิกรรม 
  3.5 การประเมนิผล 
 4. นําแผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน  
3 ทา่น เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งของกจิกรรมและจุดมุง่หมาย ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 
  4.1 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โรม วงศป์ระเสรฐิ อาจารยป์ระจาํ คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร 
  4.2 อาจารยส์รุสัวด ี จนัทรกลู ศกึษานิเทศกช์าํนาญการ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารประถม 
ศกึษานนทบุรเีขต 2  
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  4.3 อาจารยอ์ายพุร สาชาต ิครชูาํนาญการ โรงเรยีนสามเสนนอก กรุงเทพมหานคร 
 

 5. ปรบัปรุงแกไ้ขแผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะตามแบบประเมนิแผนการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะจากคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญโดยใชเ้กณฑค์วามเหน็ตรงกนั 2 ใน 3 ทา่น ซึง่
ในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้กไ้ข ปรบัปรุงในเรื่องรปูแบบการดาํเนินกจิกรรม ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
3 ทา่น ดงัน้ี 
  5.1 ปรบัทา่กจิกรรมโยคะใหเ้หมาะสมกบัอายเุดก็ปฐมวยั 
  5.2 ปรบัวสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นแต่ละกจิกรรมใหเ้หมาะสมและปลอดภยัของเดก็ 
  5.3 ปรบัการเขยีน ในดา้นภาษาใหล้ะเอยีด และชดัเจนเพือ่ใหผู้อ่้านสามารถนําไปใชต้่อได ้
 6. นําแผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทีป่รบัปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ
ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1/5 โรงเรยีนสามเสนนอก ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 20 คน เป็นเวลา 1 สปัดาห ์และพบว่า เดก็ทาํกจิกรรมไดต้ามขัน้ตอน เวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรมมี
ความเหมาะสม 
 การสร้างแบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์ดาํเนินการตามขัน้ตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาทฤษฎ ี เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยั 
 2. ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ดา้นความเหมอืน
ความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั และดา้นการแยกออกจากกนั 
โดยศกึษาจากเอกสารของ เอือ้อาร ีทองพทิกัษ ์(2546) วลยั สาโดด (2549) และการวดัและประเมนิ
แนวใหม ่: เดก็ปฐมวยัของ รศ. ดร. สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ ์(2547) เพือ่ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัเน้ือหา 
จุดประสงคแ์ละรปูแบบของแบบทดสอบเพือ่วดัความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 3. นําขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษาจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มาสรา้งแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธ ์ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ และดา้นต่อ
เขา้ดว้ยกนั โดยสรา้งแบบทดสอบจาํนวน 3 ชุด รวมทัง้หมด จาํนวน 30 ขอ้ รวม 60 คะแนน ดงัน้ี 
  3.1 ชุดที ่1 ดา้นความเหมอืนความต่าง จาํนวน 10 ขอ้ 
  3.2 ชุดที ่2 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ จาํนวน 10 ขอ้ 
  3.3 ชุดที ่3 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั จาํนวน 10 ขอ้ 
 4. กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบเชงิปฏบิตัวิดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ออกเป็น  
3 ระดบั คอื ระดบัคะแนน  2,  1,  และ 0 
   ระดบัคะแนน  2  เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง   

    ระดบัคะแนน  1   เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ   
    ระดบัคะแนน  0   เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้มค้รอูธบิายเพิม่เตมิ 
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 5. สรา้งคู่มอืประกอบคาํแนะนําในการใชแ้บบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 6. นําแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธแ์ละคูม่อืเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการศกึษาปฐมวยั และดา้นการวดัผลการศกึษา เพือ่หาความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญ
ดงัน้ี 
  1. รองศาสตราจารย ์ชศูร ีวงศร์ตันะ อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการวดัและประเมนิผล 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปทัมาวด ีเลห่ม์งคล อาจารยป์ระจาํสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะ 
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
  3. อาจารยพ์รีะพร รตันาเกยีรติ ์อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 7. นําแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์ทีผ่่านการตรวจสอบจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ มาปรบัปรุงแกไ้ขตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 ใน 3 ซึง่ถอืเป็นเกณฑท์ี ่
เหมาะสม โดยปรบัปรุงขอ้ยอ่ยใหเ้หมาะสมกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ดงัน้ี 
  7.1 ดา้นความเหมอืนความต่าง ขอ้ 1.3 กบั 1.5 มคีวามคลา้ยคลงึกนัใหต้ดัออกหน่ึงขอ้ 
  7.2 ดา้นต่อเขา้ดว้ยกนั ขอ้ 3.4 กบั 3.6 ควรใชอุ้ปกรณ์ทดสอบทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ฝึก
ทกัษะการสงัเกตเปรยีบเทยีบไดม้ากขึน้ 
 8. นําแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีผ่า่นการตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชงิเน้ือหามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ แลว้คดัเลอืกขอ้ทีม่คีา่ IOC ตัง้แต ่0.67 – 1.00   
 9. นําแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีผ่า่นการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไป 
ทดสอบใช ้(Try Out) กบัเดก็นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1/5 อาย ุ4 – 5 ปี ทีโ่รงเรยีนสามเสนนอก เขตดนิแดง  
สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ แลว้นํามา
วเิคราะหห์าความยากงา่ย (P) และหาอํานาจจาํแนก (D) แลว้คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีา่ความยากงา่ยเหมาะสม
สาํหรบัใชใ้นการทดลองจาํนวนขอ้ทีม่คีา่ความยากงา่ยระหวา่ง .20 – .80 และคา่อาํนาจจาํแนก .20 ขึน้ไป  
ไดข้อ้สอบจาํนวน 15 ขอ้ 30 คะแนน ดงัน้ี 

  9.1 ดา้นความเหมอืนความต่าง จาํนวน    5   ขอ้  
  9.2 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ จาํนวน    5   ขอ้ 
  9.3 ดา้นการตอ่เขา้ดว้ยกนั  จาํนวน    5   ขอ้ 
 10. นําแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถทางมติสิมัพนัธท์ีไ่ดไ้ปหาคา่ความเชือ่มัน่ของ 
แบบทดสอบ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั คาํนวณจากสตูร α ซึง่ไดค้า่ความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั  .92  
 11. กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยใชค้ะแนนเฉลีย่ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน
ดงัน้ี 
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ตาราง 2 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัได้
ดาํเนินการทดลองโดยอาศยัการวจิยัแบบการทดลองกลุ่มเดยีว โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One – Group 
Pretest Posttest Design ทาํการดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลอง 
 

ก่อนการทดลอง ทาํการทดลอง หลงัการทดลอง 
   

T1 X T2 
   

 
 เมือ่   
  T1   แทน การทดสอบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก์่อนการทดลอง 
  X   แทน    การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
  T2  แทน  การทดสอบความสามราถดา้นมติสิมัพนัธห์ลงัการทดลอง 
 
 

วิธีดาํเนินการทดลอง 
 การทดลองครัง้น้ีดาํเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์โดยมี
ข ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มภายในสถานทีท่ ีท่าํการทดลองใหเ้หมาะสม 

คา่เฉลีย่รายดา้น 
 (ดา้นละ 10 คะแนน) 

คา่เฉลีย่โดยรวม 3 ดา้น 
(รวม 30 คะแนน) 

คา่เฉลีย่การเปลีย่นแปลง 
คะแนนรายบุคคล 

 (ดา้นละ 10 คะแนน) 
ความหมายคะแนน 

    

0 – 3 .00 0 – 9.00 0 – 3.00 ปรบัปรุง 
3.01 – 7.00 9.01 – 21.00 3.01 – 7.00 ปานกลาง 
7.01 – 10.00 21.01 – 30.00               7.01 – 10.00 ด ี
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 2. สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งถงึกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะกบักลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 20 คน  เป็นเวลา 1 สปัดาห ์  
 3. ดาํเนินการทดลองกบักลุม่ทดลอง โดยการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ ในชว่งกจิกรรม
เคลือ่นไหวและจงัหวะ สปัดาหล์ะ 4 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์องัคาร พุธ และพฤหสับด ีวนัละ 25 นาท ี
ระหว่างเวลา จนครบ 8 สปัดาห ์
 

การวิเคราะหข์้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลู ทีไ่ดร้บัจากการทดลองวดัความสามารถ ดา้นมติสิมัพนัธเ์ดก็ปฐมวยัของ
กลุ่มทดลองมาทาํการวเิคราะหด์ว้ยวธิทีางสถติ ิดงัน้ี 
 1. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
  1.1 หาความเทีย่งตรงของแบบทดสอบเดก็ปฐมวยัดว้ยการใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่าง
จุดประสงคก์บัพฤตกิรรม โดยคาํนวณจากสตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526: 89) 
 

   
N

R
IOC   

 
   เมือ่  IOC แทน คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบประเมนิแต่ละขอ้กบั 
         จุดประสงค ์

    
       แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 
     N  แทน จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ 
 
  1.2 การวเิคราะหข์อ้คาํถามรายขอ้ (Item Analysis) เพือ่หาคา่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั โดยใชส้ตูร rItem-Total (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2548: 
14) ดงัน้ี 
 

 
     







][ ][ 2222 TTnIIn

TIITn
               Total-Itemr  

  

  เมื่อ  rItem-Total  แทน คา่อํานาจจาํแนกรายขอ้ 
    I   แทน คะแนนของขอ้คาํถาม 
    T   แทน คะแนนผลรวมของขอ้อื่นทีเ่หลอืทกุขอ้ 
    N   แทน จาํนวนคนในกลุม่ 
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  1.3 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบประเมนิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องของเดก็ปฐมวยั 
สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั คาํนวณจากสตูร α (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2526: 165) 
ดงัน้ี 

 

              














 

2

2

1
1 t

i

S

S

K

K  

 
   เมือ่     แทน คา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอืวดั 
     K  แทน จาํนวนขอ้คาํถามของเครือ่งมอืวดั 
     2

iS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

     
2
tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเครือ่งมอืวดั 

 
 2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS for windows ทาํการวเิคราะห ์
  2.1 หาคา่เฉลีย่ของคะแนน ใชส้ตูร (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  2545: 55)  
 

             
n

X
   X
  

 
   เมือ่     X  แทน คา่เฉลีย่ 
     X แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 
     N  แทน จาํนวนเดก็ปฐมวยั 
 
  2.2 หาคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใชส้ตูร 
(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 55)  
 

   

 
 1nn

XXn
S.D.

22




    

 
   เมือ่  S.D. แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
     N  แทน จาํนวนนกัเรยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 
     ΣX  แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 
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     ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัอยา่งยกกาํลงัสอง 
 
  2.3 ทาํการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ก่อนทาํการทดลอง
และหลงัทาํการทดลอง โดยคาํนวณจากสตูร t - test สาํหรบั Dependent Samples (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์.  
2521: 99) ดงัน้ี  

   

   
D

S

D
     t      

   เมือ่    
N

S
S D

D
  

 
   และ  t  แทน คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณา  t - distribution 
     D  แทน คะแนนความแตกต่าง 
     N  แทน จาํนวนขอ้ 
          D  แทน คา่เฉลีย่คะแนนความแตกตา่ง 
     

D
S   แทน คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 

 
            
 
   
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
 เพื่อใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง และการแปลความหมายจากการวเิคราะห์
ขอ้มลูเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
 N  แทน จาํนวนนกัเรยีนกลุม่ทดลอง 
 K  แทน จาํนวนของแบบทดสอบ  
    แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 
 D   แทน ผลต่างของคะแนน 
 SD  แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนน 
 t  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาในการแจกแจงแบบ T 
 **  แทน นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนการจดักจิกรรมและหลงั
การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 ตอนท่ี 2 เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวมและรายดา้น
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ  
 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ก่อน และ
หลงัการจดักจิกรรเคลือ่นไหวแบบโยคะซึง่ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเสนอตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนการจดักจิกรรมและหลงั
การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
  ในการวเิคราะหต์อนน้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัใน 
3 ดา้นยอ่ยไดแ้ก่ 1) ดา้นความเหมอืนความต่าง  2) ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 3) ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั
และสรปุรวม  ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะก่อนการจดักจิกรรมและหลงัการจดักจิกรรม  
มาหาคะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงัแสดงผลใน ตาราง 4 
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ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและ 
     หลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 

ก่อนการจดักจิกรรม หลงัการจดักจิกรรม 
 

N K 
  SD ระดบั   SD ระดบั 

         

ดา้นความเหมอืนความต่าง 20 10 3.10 0.91 ปานกลาง 8.80 1.15 ด ี
ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่างๆ 20 10 3.00 1.08 ปรบัปรุง 9.10 0.79 ด ี
ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 20 10 3.10 0.91 ปานกลาง 9.05 0.89 ด ี

         

รวม 3 ดา้น 20 30 9.20 2.90 ปรบัปรุง 26.95 2.83 ด ี
         

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 4 พบวา่ ก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดก็ปฐมวยั
มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวม 3 ดา้น ในระดบัปรบัปรุง หลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
เดก็ปฐมวยั มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์พิม่ขึน้โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 100 
  เมือ่พจิารณาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั รายดา้น พบวา่ ก่อนการจดั 
กจิรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืน ความต่าง
และดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ในระดบัปานกลาง หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เดก็ปฐมวยั
มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นระดบัด ีสว่นดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆก่อนไดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะ เดก็ปฐมวยัมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ในระดบัปรบัปรุง หลงัไดร้บัการจดักจิกรรม มี
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธใ์นระดบัด ี
  เพือ่ใหเ้หน็คะแนนความแตกต่างทีช่ดัเจนผูว้จิยัจงึนําคะแนนเฉลีย่ของความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธใ์นแต่ละดา้นของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มานําเสนอ
เป็นกราฟแสดงการเปรยีบเทยีบความสามารถ ดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั รายดา้น ก่อนและหลงั
การจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ปรากฎดงั ภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั รายดา้น ระหว่าง ก่อน 
      และหลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 
 1 แทน ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่าง 
 2 แทน ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 3 แทน ความสามารถดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 ตอนท่ี 2 เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวมและรายดา้น
ก่อนการจดักจิกรรมและหลงัการจดักจิกรรม 
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ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวม และรายดา้น 
     ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ   
 

 

** มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

 จากตาราง 5 แสดงวา่ เดก็ปฐมวยัหลกัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ โดยใช ้ 
Paired-Sample T-test แสดงวา่ เดก็ปฐมวยั มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวมและรายดา้นคอื
ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ และดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนัสงูกว่าก่อนการจดั
กจิกรรมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั   SD D  t p 
       

ก่อนทดลอง 3.10 0.91 ดา้นความเหมอืนความต่าง 
หลงัทดลอง 8.80 1.15 

1.42 17.978** 0.000 

       

ก่อนทดลอง 3.00 1.08 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ 
 หลงัทดลอง 9.10 0.79 

1.48 18.392** 0.000 

       

ก่อนทดลอง 3.10 0.91 ดา้นต่อเขา้ดว้ยกนั 

หลงัทดลอง 9.05 0.89 
1.48 18.392** 0.000 

       

รวม 3 ดา้น ก่อนทดลอง 9.20 2.90 

 หลงัทดลอง 26.95 2.83 
1.46 18.254** 0.000 
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 เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะรายบุคคลดว้ยกราฟ ปรากฎผลดงั ภาพประกอบ 3 – 4  
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่างของเดก็ปฐมวยั 
      ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะรายบุคคล 

 
 
 จากภาพประกอบ 3 ปรากฎวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่าง สงูขึน้ก่อนการทดลองโดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนน
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก์่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 13 คน ระดบัปานกลาง 7 คน หลงั
การทดลองอยูใ่นระดบัด ี20 คน 
  ในดา้นการเปลีย่นแปลงรายบุคคลของเดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี2 คน คอืคนที ่5, 
และ 14 มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 16 คน คอื
คนที ่1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, และ 20 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 4 – 7 คะแนน  
เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 2 คน คอืคนที ่4 และ 12 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 3 คะแนน 
แสดงวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืน ความต่างของเดก็ปฐมวยั มกีารเปลีย่นแปลง
ขึน้ตามลาํดบั 
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ภาพประกอบ 4 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ของเดก็ปฐมวยั 
      ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะรายบุคคล 

 
 
 จากภาพประกอบ 4 ปรากฎวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่าง สงูขึน้ก่อนการทดลองโดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนน
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก์่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 14 คน ระดบัปานกลาง 6 คน หลงั
การทดลองอยูใ่นระดบัด ี20 คน 
  ในดา้นการเปลีย่นแปลงรายบุคคลของเดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี3 คน คอืคนที ่10, 
12 และ 16 มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน เดก็ปฐมวยั มคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 15 คน 
คอืคนที ่1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 และ 20 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 4 – 7 คะแนน  
เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 1 คน คอืคนที ่9 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 3 คะแนน แสดงวา่
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ของเดก็ปฐมวยัมกีารเปลีย่นแปลงขึน้ตามลาํดบั 
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ภาพประกอบ 5 การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นการต่อเขา้ดว้ยกนัของเดก็ปฐมวยั 
      ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะรายบุคคล 
 
 
 จากภาพประกอบ 5 ปรากฎวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
มคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืน ความต่างvสงูขึน้ก่อนการทดลองโดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนน
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก์่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 13 คน ระดบัปานกลาง 7 คน หลงั
การทดลองอยูใ่นระดบัด ี20 คน 
  ในดา้นการเปลีย่นแปลงรายบุคคลของเดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี1 คน คอืคนที ่12  
มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน เดก็ปฐมวยั มคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 19 คน คอืคนที ่1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 4 – 7 คะแนน   
แสดงวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนัของเดก็ปฐมวยั มกีารเปลีย่นแปลงขึน้
ตามลาํดบั 

 
 

 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองซึง่ศกึษาเกีย่วกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 

 
ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง  ๆดา้นการตอ่เขา้
ดว้ยกนั ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยั หลงัจากทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะแลว้ มคีวามสามารถดา้น 
มติสิมัพนัธส์งูขึน้ 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ผลการศกึษาครัง้น้ี เพือ่ศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะเป็นแนวทางหนึ่งสาํหรบัครผููส้อน ผูป้กครองหรอืผูส้นใจนํากจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะเป็นทางเลอืกในการสง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัต่อไป  
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาล
ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร     
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 11 หอ้งเรยีน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอยา่งทีใ่นการวจิยัครัง้น้ี เป็นเดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อาย ุ4 – 5 ปี ศกึษาอยูใ่นชัน้
อนุบาลปีที ่1/9 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสามเสนนอก สงักดัสาํนกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลอืกหอ้งเรยีน
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ทีผู่ว้จิยัเป็นครปูระจาํชัน้ เพือ่นํามาสุม่อยา่งงา่ย (Simple Sampling) ดว้ยการจบัฉลากเป็นกลุม่ตวัอยา่ง
จาํนวน 20 คน จากนกัเรยีนจาํนวน 45  คน 
 
เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
 2. แบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การทดลองครัง้น้ี ดาํเนินการในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์โดยมี
ข ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. ทาํการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กบักลุม่ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบทดสอบปฏบิตัจิรงิ
วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ตรวจและบนัทกึคะแนนเป็นรายบุคคล 
 2. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 20 คน ไดร้บักจิกรรม
เคลือ่นไหวบบโยคะทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 4 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์องัคาร พุธ และพฤหสับด ี 
วนัละ 25 นาท ีในชว่งกจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ    
 3. เมือ่สน้สดุระยะเวลาการทดลอง ผูว้จิยัทาํการทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest) กบักลุม่ตวัอยา่ง
ทีไ่ดร้บักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ โดยใชแ้บบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ์
ฉบบัเดยีวกบัทีใ่ชท้ดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ก่อนการทดลอง หลงัจากน้นทาํการตรวจ
และบนัทกึคะแนน 
 4. ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูคะแนนการทดสอบปฏบิตัจิรงิ ก่อนการทดลอง (Pretest) และหลงั
การทดลอง (Posttest)  
 

สรปุผลการวิจยั 
 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมคีวามสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ ใน
ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง  ๆและดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั สงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวม และรายดา้น หลงั
การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะของเดก็ปฐมวยั สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผูว้จิยั
ไดจ้าํแนกประเดน็อภปิราย เป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
 1. การศกึษาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหว
แบบโยคะ พบวา่ ในการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะในแต่ละสปัดาห ์ชว่งแรกของการรว่มกจิกรรม
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เดก็ปฐมวยัยงัคงยดึตนเองเป็นศนูยก์ลาง และเป็นชว่งทีเ่ดก็เรยีนรูก้ารทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น บางคนไมม่ี
ความมัน่ใจในการปฏบิตั ิและไมคุ่น้เคยกบัอุปกรณ์ แต่ในสปัดาหต์่อไปเดก็จะเกดิการเรยีนรูแ้ละมกีารปรบัตวั
ในทา่กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะไดม้ากขึน้ ซึง่ตรงกบัแนวคดิของ จอหน์ ดวิอี ้(John, Dewey) ทีเ่ชื่อว่า 
การเรยีนรูเ้กดิจากการกระทาํ (Learning by doing) และสอดคลอ้งกบั เพยีเจท ์และ อนิเฮลเดอร ์(วรวรรณ 
เหมชะญาต.ิ  2536: 31 – 33; อา้งองิจาก Piaget; & Inhelder) กบัการเรยีนรูข้องเดก็ทีเ่ขา้ใจถงึสิง่ต่างๆ 
และความสมัพนัธร์ะหว่างตนเองกบัวตัถุได ้โดยการลงมอืกระทาํกบัวตัถุโดยตรงเป็นสาํคญั การลงมอื
กระทาํมคีวามเชือ่มโยงกนัอยา่งยิง่กบัประสาทสมัผสั ทัง้น้ีเพราะขัน้การรบัรูจ้ากการคดิมโนภาพ เป็น
ขัน้ทีเ่ดก็เกดิการเปลีย่นแปลงความสามารถในการรบัรู ้ ไปสูก่ารทีส่ามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างตนเอง
กบัวตัถุไดอ้ย่างลกึซึง้ซึง่ความสามารถดงักลา่วถอืวา่เป็นพืน้ฐานของการพฒันาทางดา้นมติสิมัพนัธ ์ 
  กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดล้งมอืกระทาํ และเคลือ่นไหวรา่งกาย
จงึสง่ผลใหค้วามสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมี
การพฒันาทีส่งูขึน้ เชน่ การทีเ่ดก็ไดส้งัเกตการเปลีย่นแปลงของมอืทีอ่ยูร่ะดบัล่างแลว้ยกขึน้เหนือศรีษะ 
ในทา่ตน้ไม ้โดยเดก็จะสงัเกตพบวา่มอืไดว้า่ตาํแหน่งของมอืไดถู้กเปลีย่นไปจากเดมิ และเปลีย่นตาํแหน่ง
จากดา้นลา่งไปสูด่า้นบน และการทีเ่ดก็ไดท้าํกจิกรรมดว้ยทา่ทางทีห่ลากหลายแตกต่างกนั ทาํใหเ้ดก็
สามารถศกึษา สงัเกตเปรยีบเทยีบทา่โยคะต่าง  ๆวา่เหมอืนหรอืต่างกนัได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เพยีเจท ์
(Piaget) ทีเ่ชื่อว่า เดก็จะเรยีนรูจ้ากสือ่ต่างๆ ทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่สามารถพฒันารปูแบบการคดิของเดก็ 
และกระบวนการทีส่าํคญัของโครงสรา้งทางสตปิญัญา คอื กระบวนการปรบัเขา้สูโ่ครงสรา้ง (Assimilation) 
กระบวนการทีเ่ดก็พยายามจะนําขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากสิง่แวดลอ้มมาปรบัใหเ้ขา้กบัความรูเ้ดมิทีม่อียู ่ และ
กระบวนการปรบัขยายโครงสรา้ง (Accommodation) ทีป่รบัโครงสรา้งทางสตปิญัญาของตนใหเ้หมาะสม
กบัประสบการณ์ใหมท่ีร่บัเขา้ไป ซึง่กระบวนการทัง้สองน้ี จะทาํงานรว่มกนัตลอดเวลา (ประสาท อศิรปรดีา 
2523: 120 – 121) ทัง้น้ี กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เป็นกจิกรรมทีเ่ดก็มอีสิระในการเลน่และเรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรง โดยเดก็แต่ละคนสามารถเลอืกเล่นอุปกรณ์ในสิง่ทีต่นชอบไดด้ว้ยตนเอง ซึง่การได้
สมัผสักบัอุปกรณ์และไดป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง เป็นประสบการณ์สาํคญัสาํหรบัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 
ซึง่เมื่อนํามาประกอบกบัทา่ทางการเคลือ่นไหวของกจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทัง้ 10 ท่า ทีส่ง่เสรมิ
ความสามารถทางมติสิมัพนัธด์ว้ยกนัทัง้สิน้ 
  ผลการวจิยัเมือ่พจิารณาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธท์ีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะ พบวา่ หลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมคีา่เฉลีย่สงูกวา่ก่อนการจดักจิกรรมในทุกๆ 
ดา้นโดยแยกศกึษาเป็นรายดา้น 3 ดา้น ดงัน้ี 
   ด้านท่ี 1 ดา้นความเหมอืนความต่าง พบวา่ ก่อนการจดักจิกรรมเดก็มทีกัษะทีแ่ตกต่างกนั 
เน่ืองจากการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ ผูว้จิยัในบทบาทของคร ูไดใ้ชค้าํถามปลายเปิดใหเ้ดก็
ไดแ้สดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ ตลอดจนใชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็ฝึกสงัเกต เปรยีบเทยีบตาํแหน่ง  
การมองการเคลื่อนทีท่ศิทางของอวยัวะต่างๆของร่างกายขณะทาํทา่โยคะ ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชค้าํถามใหเ้ดก็
ไดส้งัเกตลกัษณะการเคลื่อนไหวของวตัถุ เมือ่มองในทศิทางของเดก็ทีม่คีวามเหมอืน หรอืต่างจากกนั
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อยา่งไร ซึง่เป็นการตัง้คาํถามทีใ่หเ้ดก็ไดส้นใจการเคลือ่นทีข่องร่างกายและวตัถุทีจ่ดักระทาํรว่มกนั อกีทัง้
ยงักระตุน้ใหเ้ดก็ไดค้ดิอยา่งหลากหลายและเป็นการสง่เสรมิการคดิมโนภาพของวตัถุนัน้แลว้เชือ่มโยง
ไปสูก่ารบนัทกึ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ ซึง่จะนําไปสูก่ารพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็  
อกีทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องเดก็ใหด้ยีิง่ขึน้ การใชค้าํถาม เป็นการกระตุน้
ใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมการเรยีนรู ้เพราะคาํถามจะทาํใหเ้ดก็คดิเชือ่มโยงความรูเ้ก่าสูค่วามรูใ้หม ่ชว่ยใหเ้ดก็
เรยีนอยา่งมเีหตุผล คน้ควา้หาความรู ้และขยายความคดิกวา้งขวางยิง่ขึน้   
   ด้านท่ี 2 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ พบว่า ในขณะจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ
เดก็ปฐมวยัจะไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องตําแหน่งต่างๆ ในขณะของการยนื นัง่ และการเคลือ่นไหวของมอื แขน 
ขา ประกอบกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุประกอบกบัการกระตุน้ดว้ยการใชค้าํถามใหเ้ดก็ไดส้งัเกต เช่น
การเคลือ่นไหวทา่เตา่ ตาํแหน่งแรกของแขนคอือยูข่า้งลาํตวัในตาํแหน่งดา้นซา้ยและดา้นขวา แลว้เคลือ่นที ่
มาอยูบ่นศรีษะ และจบลงวางดา้นลา่งแนบกบัพืน้ เมือ่ครใูหเ้ดก็ไดบ้นัทกึเป็นประสบการณ์ดา้นการรบัรู้
ทางประสาทสมัผสัทีเ่ดก็ไดร้บัระหวา่งการทาํกจิกรรม เดก็จะเกดิการเรยีนรูต้าํแหน่งของดา้นซา้ย ดา้นขวา 
ดา้นบน ดา้นดา้นล่าง ดา้นหน้า ดา้นหลงั ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วตาํแหน่งทีม่กีารคงที ่และเปลีย่นแปลงไปตาม
การเคลื่อนไหวในทา่ทางต่างๆ ประกอบกบัขณะทีเ่ดก็บนัทกึเรื่องราวเดก็จะคดิทบทวนสรา้งมโนภาพ
และจนิตนาการเกีย่วกบัสว่นประกอบต่างๆ ของรปูทรงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด ซึง่มคีา่เทา่กบั
สมดุบนัทกึประสบการณ์ ดา้นการรบัรูท้างประสาทสมัผสัทีเ่ดก็ไดร้บัระหว่างการเผชญิหน้ากบัรปูทรง
การเคลื่อนทีแ่ละเขา้ใจในมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ มากขึน้ 
   ด้านท่ี 3 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั พบวา่ การใชค้าํถามประกอบในการจดัประสบการณ์
ใหก้บัเดก็นอกจากสง่เสรมิกระบวนการคดิ และการตดัสนิใจแลว้ยงัเป็นการเรา้ใหเ้ดก็ไดค้น้หาขอ้มลู
เพิม่เตมิดว้ยตนเองเพือ่พฒันาความคดิรวบยอดของเดก็และชว่ยใหเ้ดก็ไดนํ้าความรูไ้ปใชร้ว่มกบัการบนัทกึ
ของเดก็ผา่นการวาดภาพระบายสสีิง่ทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรมลงในสมดุบนัทกึการเรยีนรู ้ ตวัอยา่งจาก   
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะท่าผเีสือ้ ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมอุปกรณ์สาํหรบัเดก็ เช่น ลกูบอล หว่งยาง และ
ไดใ้หท้าํกจิกรรมนัง่เป็นวงกลมโดยนัง่ใหเ้ขา่ตดิกนัและเมือ่เคลือ่นไหวทา่ผเีสือ้ใหอุ้ปกรณ์ไดต้่อเขา้ดว้ยกนั
หลงัจากเดก็ไดท้าํกจิกรรมแลว้มาบนัทกึ พบวา่ เดก็สว่นใหญ่บนัทกึเป็นรปูร่างตามจนิตนาการของตนเอง  
บางคนวาดเป็นรปูรา่งผเีสือ้ บางคนวาดเป็นกลมๆ หลายๆ อนันํามาต่อรวมกนั บางคนวาดเป็นเสน้
รวมกนัเป็นวงกลม ซึง่รายละเอยีดของรปูภาพมคีวามแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของเดก็แต่เมือ่คณุครู
ใชค้าํถามเกีย่วกบัรปูวาดเชือ่มโยงเกีย่วกบัขณะทาํกจิกรรมการเคลือ่นไหวการต่อเขา้ดว้ยกนัของร่างกาย
และวตัถุเดก็สามารถบอกเกีย่วกบัภาพทีว่าดไดอ้ยา่งมคีวามหมาย และสามารถวาดภาพการเคลือ่นไหว
แบบโยคะทีเ่ดก็ไดป้ฏบิตัจิรงิไดส้อดคลอ้งกบักจิกรรมและสามารถทาํทา่ไดถ้กูตอ้งมากขึน้ ซึง่ผลงาน
การบนัทกึทีเ่ดก็ถ่ายทอดมาเป็นภาพวาดดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลูของเดก็
เกีย่วกบัลกัษณะของวตัถุสะทอ้นใหเ้หน็ถงึทกัษะการสงัเกต การรบัรู ้การนึกคดิ การเกบ็ขอ้มลูของเดก็
เกี่ยวกบัลกัษณะของวตัถุจากการทีไ่ดท้าํกจิกรรม นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ประมวญ ดคิคนิสนั. (2535: 
184) ในเรือ่งทีเ่ดก็บนัทกึในขณะสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้หรอืสิง่ทีไ่ดท้าํจากกจิกรรมลงสมดุ ขณะทีเ่ดก็บนัทกึเดก็
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จะตอ้งสงัเกต จาํแนกเปรยีบเทยีบ คดิทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดก้ระทาํไปและเปรยีบเทยีบความคดิถ่ายทอด
ออกมาเป็นภาพเมือ่เดก็ไดบ้นัทกึทบทวนเป็นประจาํ เดก็จงึไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต จาํแนก เปรยีบเทยีบ
ความคดิเป็นภาพอยูเ่สมอ ซึง่ทกัษะทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธต์่อไป เพราะ
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธเ์ป็นพฒันาการความสามารถทางสมองซกีขวาทีท่าํใหเ้กดิจนิตนาการ และ
การสรา้งมโนภาพใหเ้กดิขึน้ซึง่เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูใ้นอนาคตของเดก็ปฐมวยัต่อไป 
 ทัง้น้ีหลงัจากทีเ่ดก็ไดผ้่านประสบการณ์ จากการทาํกจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะมาแลว้
หลายสปัดาห ์และไดบ้นัทกึเรือ่งราวเป็นรปูภาพหลงัจากการจดักจิกรรม เดก็ปฐมวยัจะเกดิการเรยีนรู้
ดา้นมติสิมัพนัธแ์ละสรา้งความคดิรวบยอดของตนเองขึน้มา ดงันัน้ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์อง
กลุ่มตวัอยา่ง จงึเกดิจากการฝึกฝนและทบทวนความสมัพนัธข์องมติสิมัพนัธต์่างๆ ในทา่ของทา่โยคะ 
รวมถงึจากการกระตุน้ดว้ยคาํถามของคร ูและเมื่อพจิารณาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธโ์ดยรวม และ
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเหมอืนความตา่ง ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ตลอดระยะเวลา 8 สปัดาหม์กีารเปลีย่นแปลงของความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้อยา่งชดัเจน 
 2. การเปรยีบเทยีบความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะ ดว้ยแบบทดสอบเชงิปฏบิตัจิรงิ พบว่า ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ หลงัการจดั
กจิกรรมมคีะแนนสงูกวา่ความสามารถทางมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืน ความต่าง และดา้นการต่อเขา้
ดว้ยกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการวจิยั เมือ่พจิารณาความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์
โดยแยกเป็นรายดา้น 3 ดา้น ไดผ้ลดงัน้ี 
   ด้านท่ี 1 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืนความต่าง ก่อนและหลงัการจดั 
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มคีา่เฉลีย่เพิม่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัในทางสถติทิีร่ะดบั .01 พบวา่ คา่เฉลีย่
ของคะแนนหลงัการจดัประสบการณ์สงูขึน้กวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ คอื 3.10 และ 8.80 ตามลาํดบั   
เน่ืองจากกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัใหม้สีือ่และอุปกรณ์ทีส่ง่เสรมิทางมติสิมัพนัธ ์
ไดแ้ก่ ลกูบอล หว่งยาง แผ่นยาง ไมบ้ล๊อก ซึง่มสีแีละรปูทรงทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ ซึง่ในขณะทีเ่ดก็ได้
เคลือ่นไหวกจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะในทา่ทีแ่ตกต่างกนัทัง้ 10 ทา่ เช่น ทา่ตน้ไม ้ ท่าภเูขา ทา่ลงิ   
เดก็จะไดส้งัเกตถงึความเหมอืนไดว้า่เป็นลกัษณะการเคลือ่นไหวแบบโยคะในท่ายนืเป็นหลกัทัง้สามท่า   
แต่จะแตกต่างกนัในรปูแบบการเคลือ่นไหวของมอืและขา โดยทา่ตน้ไมแ้ละทา่ภเูขาจะคลา้ยกนัมาก 
ตรงทีใ่ชส้องมอืหยบิอุปกรณ์แลว้ยกขึน้เหนือศรีษะ จะแตกต่างกนัตรงทีท่า่ตน้ไมจ้ะยกเทา้หน่ึงขา้งขึน้
แตะทีเ่ขา่ดา้นในของอกีขาหน่ึง แตถ่า้ตน้ไมจ้ะไมย่กขาขึน้ เป็นตน้ รวมทัง้ความเหมอืนและแตกต่าง
ของรปูร่าง รปูทรง ขนาด ส ีและรายละเอยีดต่างๆ ของอุปกรณ์ทีเ่ดก็ไดเ้ลอืกใชใ้นท่ากจิกรรมเคลื่อนไหว
แบบโยคะในแต่ละวนั และการเรยีกชื่อท่าทีแ่ตกต่างกนัออกไปทัง้ 10 ทา่ ตลอดทัง้ 8 สปัดาห ์ 
   เมือ่เดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรมและไดฝึ้กทกัษะการสงัเกตดา้นความเหมอืน ความต่าง ปรากฎ
วา่ เดก็ปฐมวยัหลงัจากไดท้ดสอบดว้ยแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์พบวา่ 
มคีา่เฉลีย่การเปลีย่นแปลงคะแนนรายบุคคล ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง  ๆสงูขึน้ก่อนการทดลองโดยเดก็ปฐมวยั
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มคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี2 คน คอืคนที ่5 และ 14 มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน เดก็ปฐมวยัมี
คะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 16 คน คอืคนที ่1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, และ 20   
โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 4 – 7 คะแนน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 2 คน คอื คนที ่4 
และ 12 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 3 คะแนน และคา่เฉลีย่ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะ อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัด ีตามลาํดบั โดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนนความสามารถดา้นมติิ
สมัพนัธ ์ก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 13 คน ระดบัปานกลาง 7 คน หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัด ี
20 คน 
 แสดงวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นความเหมอืน ความต่างของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดั 
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะโดยรวมและรายดา้นสงูขึน้  
  ด้านท่ี 2 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ มคีา่เฉลีย่เพิม่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัในทางสถติทิีร่ะดบั .01 พบวา่ คา่เฉลีย่
ของคะแนนหลงัการจดัประสบการณ์สงูขึน้กวา่ก่อนการจดัประสบการณ์ คอื 3.00 และ 9.10 ตามลาํดบั 
เน่ืองจากในขณะทีเ่ดก็ทาํกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เดก็ไดใ้ชค้วามคดิในการจดัวางรา่งกาย และ
วตัถุในตาํแหน่งต่างๆ เช่น ในการรวมทา่ดอกไม ้และท่าผเีสือ้ใหม้คีวามสมัพนัธก์นั โดยใหเ้ดก็ทีท่าํทา่
ดอกไมอ้ยูว่งกลมดา้นใน และใหเ้ดก็ทีท่าํท่าผเีสือ้อยูว่งกลมดา้นนอก เดก็สามารถบอกไดว้า่ทัง้สองท่า
อยูใ่นตาํแหน่งดา้นในและดา้นนอก คอื ในการรวมท่ากจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะท่าดอกไมแ้ละท่าผเีสือ้ 
ในทา่ดอกไมเ้ดก็ไดย้นืในตาํแหน่งดา้นในวงกลม สว่นท่าผเีสือ้ เดก็ไดย้นืในตาํแหน่งดา้นนอกวงกลม  
หรอืการทาํท่าเต่า ตําแหน่งศรีษะของเดก็ไดเ้คลือ่นทีจ่ากดา้นบน และคอ่ยเคลื่อนลงแตะทีพ่ืน้ดา้นลา่ง
ในทุก  ๆขัน้ตอน ครสูามารถชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความเขา้ใจในเรื่องตําแน่งของสิง่ต่าง  ๆทีส่มัพนัธก์นั  
รวมทัง้มติใินการจดัวางตําแหน่งของอวยัวะต่างๆ ของรา่งกายกบัวตัถุ โดยใชค้าํถามเชือ่มโยงเขา้สู่
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ไดใ้นขณะทาํกจิกรรม เป็นตน้ ซึง่การเรยีนรู้
ของเดก็วยัน้ี เป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงผา่นประสาทสมัผสัจะชว่ยใหเ้ดก็ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคดิ
และตดัสนิใจดว้ยตนเอง เพือ่พฒันาความคดิรวบยอดของเดก็สูก่ารเรยีนรูด้า้นมติสิมัพนัธต์่อไป 
   เมือ่เดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรมและไดฝึ้กทกัษะการสงัเกตตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ปรากฎว่า 
เดก็ปฐมวยั หลงัจากไดท้ดสอบดว้ยแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์พบวา่ มี
คา่เฉลีย่การเปลีย่นแปลงคะแนนรายบุคคล ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ สงูขึน้ก่อนการทดลอง โดยเดก็
ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี 3 คน คอืคนที ่ 10, 12 และ 16 มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน  
เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 15 คน คอืคนที ่1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 19 และ 20 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 4 – 7 คะแนน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 
1 คน คอื คนที ่ 9 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้ในระดบั 3 คะแนน และคา่เฉลีย่ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะอยูใ่นระดบัปรบัปรุงและระดบัด ีตามลาํดบั โดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนนความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธก่์อนการทดลองอยูใ่นระดบัปรบัปรุง 14 คน ระดบัปานกลาง 6 คน หลงัการทดลอง 
อยูใ่นระดบัด ี20 คน 
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 แสดงวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดั 
กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะโดยรวมและรายดา้นสงูขึน้  
  ด้านท่ี 3 ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธด์า้นการต่อเขา้ดว้ยกนั ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม
เคลือ่นไหวแบบโยคะ มคีา่เฉลีย่เพิม่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญัในทางสถติทิีร่ะดบั .01 พบวา่ คา่เฉลีย่ของ
คะแนนหลงัการจดัประสบการณ์สงูขึน้กว่าก่อนการจดัประสบการณ์ คอื 3.10 และ 9.05 ตามลาํดบั เน่ืองจาก
กจิกรรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดก็ไดฝึ้กทกัษะทางมติสิมัพนัธด์า้นการต่อเขา้ดว้ยกนัจากการสงัเกตุ 
การต่อกนัของวตัถุสิง่ของในมอืในทา่งวงกลม เช่น ท่าดอกไมข้ณะทีก่างแขนมอืทีช่นต่อกนัของเดก็
เป็นรปูวงกลมเดยีวกนั หรอืทา่ผเีสือ้ทีเ่ดก็นัง่เขาแตะชดิกนัเป็นรปูวงกลม หรอืทา่สงบเดก็ไดน้อนยดืขา
แตะชดิกนัเป็นปลาดาว ซึง่การต่อเขา้ดว้ยกนัเป็นการรวมของวตัถุเขา้ไวเ้ป็นหน่ึงเดยีวเมือ่เดก็ไดล้งมอื
ปฏบิตักิจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะในท่าต่างๆ ทีก่าํหนดไว ้โดยครไูดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดจ้นิตนาการ
ในทา่ทางทีเ่ดก็ชอบแลว้ต่อรวมกนักบัเพือ่นๆ เดก็จงึสนุกสนานกบัการจนิตนาการท่าทีต่นเองคดิขึน้   
ทาํใหเ้ดก็เกดิการพฒันาการเรยีนรูจ้ากการไดม้โีอกาสเลอืกตดัสนิใจ และแกป้ญัหาต่างๆ ดว้ยตนเอง  
ดงันัน้การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะจงึช่วยพฒันาความสามารถทางมติสิมัพนัธใ์หก้บัเดก็ปฐมวยั
ไดเ้ป็นอยา่งด ี
   เมือ่เดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรมและไดฝึ้กทกัษะการต่อเขา้ดว้ยกนั ปรากฎวา่ เดก็ปฐมวยั
หลงัจากทดสอบดว้ยแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิ วดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์พบวา่ มคีา่เฉลีย่การเปลีย่นแปลง
คะแนนรายบุคคล ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั สงูขึน้ก่อนการทดลองโดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัด ี
1 คน คอืคนที ่12 มคีะแนนการเปลีย่นแปลง 8 คะแนน เดก็ปฐมวยัมคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง 19 คน 
คอืคนที ่1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20 โดยมคีะแนนเพิม่ขึน้
ในระดบั 4 – 7 คะแนน   
   โดยเดก็ปฐมวยัมคีะแนนความสามารถดา้นมติสิมัพนัธก่์อนการทดลองอยูใ่นระดบั
ปรบัปรุง 13 คน ระดบัปานกลาง 7 คน หลงัการทดลองอยูใ่นระดบัด ี20 คน 
 แสดงวา่ ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนัของเดก็ปฐมวยั หลงัการจดั
กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะโดยรวมและรายดา้นสงูขึน้  
 จากประสบการณ์ในการวจิยัครัง้น้ี การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เป็นการสง่เสรมิใหเ้ดก็
ไดท้าํกจิกรรมเคลือ่นไหวอยา่งเป็นขัน้ตอน ผสมผสานกบัการจนิตนาการเป็นมโนภาพ ซึง่วธิกีารน้ีเป็น
การชว่ยสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ ทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรู้
ของ ธอรน์ไดค ์(Thorndike) ทีเ่ชื่อว่า การกระทาํซํ้าจะช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้คอื เมือ่เรยีนรูเ้รือ่งใดแลว้
ไดท้บทวนและฝึกฝน จะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถจดจาํไดด้ ี(พชัร ีสวนแกว้. 2545: 56 – 57) 
ทาํใหเ้ดก็มคีวามสามารถทางมติสิมัพนัธท์ีส่งูขึน้ ดงันัน้ ความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ จงึสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ   
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 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ในครัง้น้ี
จะเป็นแนวทางใหค้รแูละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถทาง 
มติสิมัพนัธต์่อไป 
 
ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ในชว่งสปัดาหแ์รกของการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ เดก็จะใหค้วามสนใจกบักจิกรรม  
แต่ยงัไมม่คีวามมัน่ใจในการแสดงทา่ทาง บางคนอาย เมือ่คณุครถูามเดก็ไมก่ลา้ตอบคาํถาม แตเ่มือ่ผา่นไป
ถงึสปัดาหท์ีส่อง เดก็มคีวามคุน้เคยกบัการทาํกจิกรรม และมคีวามมัน่ใจกลา้ถามและตอบมากขึน้ มี
ความกระตอืรอืรน้และใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมตลอดจนจบ ดงันัน้กจิกรรมน้ี จงึเป็นกจิกรรม
ทีด่งึดดูความสนใจสาํหรบัเดก็ๆ 
 2. เดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยความสนุกสนานขณะทีเ่ดก็ไดป้ฏบิตักิจิกรรม เน่ืองจากกจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะเป็นกจิกรรมทีแ่ปลกใหม ่ ทีเ่ดก็ไดเ้คลือ่นไหวรา่งกายในทา่ต่างๆ ขณะทาํกจิกรรมเดก็มโีอกาส
ไดพ้ดูคยุและอยูใ่นบรรยากาศไมเ่ครยีด ทาํใหเ้ดก็เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ไดด้ ี
 3. สือ่ อุปกรณ์ต่างๆ ในการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ ชว่ยสง่เสรมิความสามารถทาง 
มติสิมัพนัธ ์ เช่น เดก็ใชห้ว่งประกอบการทาํทา่ตัก๊แตน ซึง่เป็นท่าทีต่อ้งยกขาขึน้ทลีะขา้ง หลงัจากที่
เดก็นําห่วงใสไ่วท้ีข่า เมือ่ครใูหเ้ดก็ไดส้งัเกตการเคลื่อนทีข่องหว่งทีต่าํแหน่งแรกอยูใ่นระดบัพืน้ เมือ่นบั
จงัหวะทีส่องขาไดถ้กูยกขึน้หว่งจงึถกูยกขึน้ดา้นบนตามดว้ย และจงัหวะทีส่ามขาไดว้างลงในตาํแหน่ง
ดา้นล่าง เป็นตน้ 
 4. เมือ่ครกูระตุน้โดยใชค้าํถามเชือ่มโยงกบัทา่ทางการเคลื่อนไหวขณะปฏบิตักิจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะของเดก็ ทาํใหเ้ดก็บอกถงึมติสิมัพนัธใ์นดา้นต่าง  ๆได ้เช่น ในขณะทีเ่ดก็ทาํท่ากจิกรรมเคลือ่นไหว
โยคะทา่ลงิ โดยใชล้กูบอลประกอบทา่กจิกรรมดงักลา่ว เมือ่เดก็กม้ลงในจงัหวะทีส่องมอืทีถ่อืลกูบอลอยู่
แตะทีข่าดา้นซา้ย สลบักบัแตะทีข่าดา้นขวา ครใูชค้าํถามถงึการเคลือ่นทีข่องลกูบอล ซึง่ช่วงแรกเดก็
จะบอกดา้นซา้ย-ขวาไมถ่กูตอ้ง แต่เมือ่ปฏบิตัไิปสกัระยะครจูะใหเ้ริม่จากซา้ยไปขวาทุกครัง้ ทาํใหเ้ดก็
สามารถจดจาํไดว้า่ดา้นใดคอืดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. ครคูวรมบีทบาทในการกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจปฏบิตัไิดต้ลอดกจิกรรม รวมทัง้ใหก้าํลงัใจเดก็
หากเดก็ปฏบิตักิจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะไมไ่ดใ้นชว่งแรกของกจิกรรม และเมือ่เดก็ปฏบิตักิจิกรรม
ไดด้ ีควรชมเชย เพื่อเป็นแรงเสรมิใหก้บัเดก็ 
 2. จดัเตรยีมสือ่ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นแต่ละวนัใหพ้รอ้มทีจ่ะทาํกจิกรรมในแตล่ะวนั โดยจดัเตรยีม
ใสต่ะกรา้ไวเ้ป็นกลุ่มๆ และควรรกัษาความสะอาดของอุปกรณ์ทุกครัง้ เพือ่สะดวกในการนํามาใชค้รัง้ต่อไป 
 3. ก่อนการทาํกจิกรรมในสปัดาหแ์รกครคูวรแนะนําอุปกรณ์ และวธิใีชใ้หป้ลอดภยัไมใ่หเ้ดก็ 
เกดิอนัตรายขณะทาํกจิกรรม เชน่ ไมบ้ล๊อกควรแนะนําใหร้ะมดัระวงัไมใ่หโ้ยนใสเ่พือ่น ถอืใหแ้น่นเหมาะมอื 
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โดยเฉพาะในชว่งการเคลือ่นไหวร่างกายในทา่ต่างๆ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัใหก้บัตนเองและผูอ้ื่น ตลอด
การทาํกจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ 
 4. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรม สามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมในแต่ละวนั ซึง่บางวนั
เดก็อยากทาํท่ากจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะทา่ทีเ่ดก็จนิตนาการเองโดยใชช้ื่อทีค่ดิเอง ครสูามารถให้
เดก็ไดป้ฏบิตัเิพิม่เตมิจากแผนเดมิทีเ่ตรยีมไวไ้ด ้

 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาและวจิยัถงึการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะซึง่มผีลต่อความสามารถ
ดา้นอื่นๆ เช่น ความสามารถดา้นการสือ่สาร การคดิแกป้ญัหา ความเชือ่มัน่ในตนเอง การชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 
มวีนิยัต่อตนเอง การมสีว่นรว่มทางสงัคมกบัผูอ้ื่น เป็นตน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ตดิตามผลของการใชก้จิกรรมเคลือ่นไหวแบบ
โยคะทีม่ผีลต่อความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั   
 3. ควรมกีารศกึษาการจดักจิกรรมอืน่ๆ ทีส่ง่เสรมิความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ทีน่อกเหนือ 
จากกจิรรมเคลือ่นไหว เช่น กจิกรรมศปิสรา้งสรรค ์กจิกรรมเลน่เกมการศกึษา เป็นตน้ 
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คู่มือการใช้แผนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
 
หลกัการและเหตผุล 
 การสง่เสรมิความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั สามารถจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิได้
หลายวธิ ีวธิหีน่ึงทีส่ามารถจดัใหเ้ดก็ไดค้อื การจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ โดยใหเ้ดก็ไดเ้คลือ่นไหว
รา่งกายในชว่งกจิกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ ดว้ยทา่ทางทีมุ่ง่สง่เสรมิความสามารถทางมติสิมัพนัธ ์ เพือ่
พฒันาความคดิรวบยอดและฝึกทกัษะการสงัเกต เปรยีบเทยีบความเหมอืนความต่างของทา่ทางการเคลื่อนไหว
ของรา่งกายในตําแหน่งของทศิทาง บน-ลา่ง ซา้ย- ขวา ใกล ้–ไกล รวมถงึการต่อรวมเขา้ดว้ยกนัของ
อวยัวะต่างๆ ของรา่งกายในแต่ละชุดทา่ของเดก็ปฐมวยัซึง่จะเป็นกจิกรรมพฒันาการเรยีนรูท้ีก่่อใหเ้กดิ
พฒันาการดา้นมติสิมัพนัธ ์อนัจะสง่ผลต่อการพฒันาความสามารถทางมติสิมัพนัธใ์นขัน้สงูต่อไป 
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัในดา้นความเหมอืนความต่างดา้นตําแหน่ง
ของสิง่ต่าง  ๆทีส่มัพนัธก์นั และการต่อเขา้ดว้ยกนั ดว้ยการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะเน้นกระบวนการ
ในการมองเหน็ การรบัรู ้ และการเคลือ่นไหวทีป่ระสานสมัพนัธร์ะหวา่งร่างกายและสมองของเดก็ปฐมวยั
จากประสบการณ์จรงิ 
 
หลกัการจดัประสบการณ์ 
 ในการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกทา่ทางโยคะ จาํนวน 10 ทา่โดยเลอืก
ทา่ทีง่า่ยไมย่ากจนเกนิไปเหมาะสมสาํหรบัเดก็ปฐมวยั ในระดบัอาย ุ4 – 5 ปี ซึง่สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
ตลอดทัง้ 8 สปัดาห ์ซึง่จดัในชว่งเวลากจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะโดยประกอบดว้ยทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา   
ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย ทา่ดอกไมบ้าน ทา่ผเีสือ้ ท่าง ูทา่ตัก๊แตน ทา่สนุขั    
 โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
  ขัน้ท่ี 1 การเตรยีมฝึกการหายใจเขา้ การหายใจออก จะใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี 
  ขัน้ท่ี 2 การทาํทา่ทางของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะในขัน้น้ี เป็นการฝึกทา่ทางโยคะ
ประกอบดว้ยการฝึกท่าโยคะ โดยปฏบิตัซิํ้าชุดละ 2 รอบ จะทาํการฝึกต่อเน่ืองกนัโดยไมพ่กัเป็นเวลา 
15 นาท ีและจบการฝึกดว้ยท่าสงบเสมอ  
  ขัน้ท่ี 3 การผอ่นคลาย ระยะเวลาในขัน้ตอนน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี
 

วิธีการดาํเนินกิจกรรม 
 สรา้งความคุน้เคยกบัเดก็ในชว่งก่อนการทดลอง เป็นเวลา 1 สปัดาห ์
 สปัดาหท์ี ่1 – 8 ดาํเนินกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ 
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ขัน้ตอนในการจดักิจกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ 
 ขัน้นํา (5 นาท)ี 
  เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการอบอุ่นรา่งกาย  และใหเ้ดก็ทาํทา่ต่างๆ ตามจนิตนาการ  
ประกอบเสยีงดนตรบีรรเลง เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจในกจิกรรมจากนัน้ ใหฟ้งัคาํสัง่ และ
ขอ้ตกลงในการทาํกจิกรรมจากครแูละปฏบิตัติาม 
 ขัน้ดาํเนินการ (15 นาท)ี 
  ขัน้ท่ี 1 เป็นการนําเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการฝึกการหายใจ โดยใหเ้ดก็วางมอืบนทอ้งโดย
กาํหนดใหห้ายใจเขา้ทอ้งพอง นบั 1 – 3 และหายใจออกทอ้งยุบลง ทาํซ้ําอกี 2 ครัง้ 
   การหายใจเขา้การหายใจออก ในขัน้น้ีจะเป็นการนําใหเ้ดก็รูจ้กัการหายใจเป็นการกระตุน้
ใหป้อดไดท้าํงาน ฝึกบรหิารอวยัวะต่างๆ และสมองใหไ้ดท้าํงานมากขึน้การฝึกหายใจ เพือ่ฝึกสมาธิ
และสต ิฝึกการอยูก่บัปจัจุบนั และความสงบทางใจ จะใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ี
  ขัน้ท่ี 2 การทาํท่าทางของกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ ในขัน้น้ีเป็นการฝึกทา่ทางโยคะ
ประกอบดว้ยการฝึกควบคูก่บัอุปกรณ์ในชัน้เรยีน โดยปฏบิตัซิํ้าชุดละ 2 รอบ จะทําการฝึกต่อเน่ืองกนั
โดยไมพ่กัเป็นเวลา 10 นาท ีและจบการฝึกดว้ยทา่สงบเสมอ  
  ขัน้สรปุ (5 นาท)ี การผอ่นคลาย ขัน้นี้เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมโยคะกลา้มเน้ือสว่นต่างๆ ของ
รา่งกาย รวมถงึระบบต่างๆ ไดท้าํงาน จงึควรจะผอ่นคลายกลา้มเน้ือ รวมถงึระบบต่างๆ ใหป้รบัคนืสู่
สภาวะปกต ิดว้ยการนวดกลา้มเน้ือสว่นต่างๆ และนัง่สมาธแิผเ่มตตา โดยใชเ้พลงบรรเลงประกอบ  
 
การประเมินผล 
 1.  สงัเกตการมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
 2.  การสนทนาและการตอบคาํถามของนกัเรยีน  
 3.  สงัเกตจากการวาดภาพลงในสมดุภาพการเรยีนรู ้ 
 
บทบาทคร ู
 1. ศกึษาแผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะใหเ้ขา้ใจก่อนลงมอืจดักจิกรรม 
 2. สรา้งขอ้ตกลงและอธบิายขัน้ตอนในการปฏบิตักิจิกรรม 
 3. กระตุน้ใหเ้ดก็ทาํทา่ทางและใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่เดก็ตอ้งการ และพยายามใชค้าํถาม
ใหเ้ดก็ไดส้งัเกตการเคลือ่นไหวต่างๆ เพือ่เพิม่พฒันาการดา้นมติสิมัพนัธ ์ 
 
บทบาทเดก็ 
 ครคูวรชีใ้หเ้ดก็เหน็บทบาทของตนเอง ดงัน้ี 
 1.  ปฏบิตักิจิกรรมตามทีต่กลงกนัไว ้
 2.  พยายามใหเ้ดก็ฝึกการสงัเกต จาํแนก และเปรยีบเทยีบทา่ทางขณะทาํกจิกรรม 
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ตารางวเิคราะหก์ารสง่เสรมิความสามารถดา้นมติสมัพนัธ ์
 

สง่เสรมิมติสิมัพนัธ์  
ที ่

 
ทา่โยคะ 

 
ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1 ทา่ตน้ไม ้      
2 ทา่ภเูขา      
3 ทา่ลงิ      
4 ทา่เต่า      
5 ทา่กระต่าย      
6 ทา่ดอกไม ้      
7 ทา่ผเีสือ้      
8 ทา่ง ู      
9 ทา่ตัก๋แตน      
8 ทา่สนุขั      

 
ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 

 

ความคิดรวบยอด 
 กจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ สง่เสรมิใหเ้ดก็มคีวามสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
ดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั และการต่อเขา้ดว้ยกนั    
 
จดุมุ่งหมาย 
 เพือ่สง่เสรมิความสามารถทางมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัในดา้นความเหมอืนความต่าง ดา้น
ตําแหน่งของสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์นั และการต่อเขา้ดว้ยกนั    
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ตารางการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ การจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะใชร้ะยะเวลา 8 สปัดาห ์      
     สปัดาหล์ะ 4 วนั ดงัน้ี 
 

สปัดาห ์ วนั เวลา สง่เสรมิมติสิมัพนัธ ์ รายละเอยีดกจิกรรม 
     

1 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น. - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั  

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลองโดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี 
ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย 

2 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น.  - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลองโดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี 
ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย 

     

3 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น.  - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลองโดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี 
ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย  
(เพิม่ทา่ดอกไม)้ 

     

4 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี

09.30 – 9.55 น.  - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลองโดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี 
ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย   
ทา่ดอกไม ้(เพิม่ทา่ผเีสือ้) 

     

5 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี
 

09.30 – 9.55 น.  - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลองโดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี 
ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่กระต่าย   
ทา่ดอกไม ้ ทา่ผเีสือ้ (เพิม่ทา่ง)ู 

     

6 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี
 

09.30 – 9.55 น.  - ดา้นความเหมอืนความต่าง 
- ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
- ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลอง โดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ 
ดงัน้ี ทา่ตน้ไม ้ทา่ภเูขา ทา่ลงิ ทา่เต่า ทา่
กระต่าย ทา่ดอกไม ้ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู  ท่าตัก๊แตน  (เพิม่ทา่สุนขั) 
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สปัดาห ์ วนั เวลา สง่เสรมิมติสิมัพนัธ ์ รายละเอยีดกจิกรรม 
     

7 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี
 

09.30 – 9.55 น.  -ดา้นความเหมอืนความต่าง 
-ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
-ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั   
 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลอง 
โดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี  
 ทา่ตน้ไม ้ ทา่ภเูขา  ทา่ลงิ  ทา่เต่า    
ทา่กระต่าย   ทา่ดอกไม ้  ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู  ท่าตัก๊แตน  ทา่สุนขั 

     

8 จนัทร ์
องัคาร 
พธุ 
พฤหสับด ี
 

09.30 – 9.55 น.  -ดา้นความเหมอืนความต่าง 
-ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่าง ๆ  
-ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 

1. อธบิายและสาธติการหายใจแบบโยคะ 
2. ฝึกกจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีใ่ชส้าํหรบั
ทดลอง  
โดยใชร้ปูแบบการปฏบิตัติามคาํสัง่ ดงัน้ี  ทา่
ตน้ไม ้ ทา่ภเูขา  ทา่ลงิ  ทา่เต่า    
ทา่กระต่าย   ทา่ดอกไม ้  ทา่ผเีสือ้ 
ทา่ง ู  ท่าตัก๊แตน  ทา่สุนขั 
(ทบทวนทา่ทัง้หมด) 

     

 
หมายเหต ุ:  เพลงบรรเลงเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละวนั 
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ภาพตวัอย่างการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
                                             
 
 
 
 
 
 
               ทา่ตน้ไม ้                                          ทา่ภเูขา 

    
                                       

 
                               
 
 
    ทา่ลงิ                                             ทา่เต่า                                                        
                                   
 

 
 
 
 
ทา่กระต่าย                     ทา่ดอกไม ้                                        
 
 
 
 
 
 
ทา่ผเีสือ้                           ทา่ตัก๊แตน       

                                             
               



  74 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เดก็ไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต เปรยีบเทยีบ ดา้นความเหมอืนความต่างของท่าทางเมื่อไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ        
 

      
 

ดา้นบน-ดา้นลา่ง      
 
 
 
 
 
 

ดา้นนอก –ดา้นใน              ระยะใกล-้ระยะไกล 

 
เดก็ไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต เปรยีบเทยีบ ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่าง  ๆรว่มกบัอุปกรณ์ทีเ่ดก็ไดเ้ลอืกดว้ยตนเอง 
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เดก็ไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต  เปรยีบเทยีบ  ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั 
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ภาพตวัอย่างการบนัทึกจากกิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
 

                                     
 
ทา่เต่า ด.ช.ธรีวฒัน์บอกวา่ เต่ามหีวัมกีระดองกลมๆ       ทา่ตน้ไม ้ด.ช.อทิธกิรบอกวา่มใีบไมม้ากมาย 
 
 

                                     
 
ทา่ผเีสือ้ ด.ช.ทวสีนิบอกวา่ นัง่ตวัตรงใชส้องมอืจบัขาไวแ้น่นๆ     ทา่ผเีสือ้ ด.ญ.อรวรรณวาดระบายสรีปูผเีสือ้ 
 
 

                                   
 

ทา่ตัก๊แตน ด.ญ.เจนจริาบอกว่า นอนตวัตรงและศรีษะตดิพืน้   ทา่ลงิ  ด.ญ.ธาราทพิยบ์อกวา่ยนืและกม้ใชม้อืแตะพืน้ 
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แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ 
 
คาํช้ีแจง 
 1.  วตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้น้ีเพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบแผนการจดั
กจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ ของเดก็ปฐมวยัปีที1่ (อาย ุ4 – 5 ปี) 
 2.  ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากผลการประเมนิประสทิธภิาพของผูเ้ชีย่วชาญ จะนําไปปรบัปรุง 
รปูแบบแผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะของเดก็ปฐมวยัปีที1่ (อาย ุ4 – 5 ปี) 
 ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1 การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบแผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ
ของเดก็ปฐมวยัปีที1่ (อาย ุ4 – 5 ปี) 
   
 ขอความกรุณาจากทา่นผูเ้ชีย่วชาญไดพ้จิารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ตามรายการทีก่าํหนด โดยทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องวา่งทีต่รงกบั
ความคดิเหน็ของทา่น หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิกรุณาลงรายละเอยีดทา้ยรายการประเมนิ ขอขอบพระคุณ
อยา่งสงูในความกรุณาของทา่น 
 
 
 

สรินิทร ์ โกมลสทุธิ ์
ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1  การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบแผนการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะของเดก็
ปฐมวยัปีที1่ (อายุ 4 – 5 ปี) 
 
คาํช้ีแจง 
 โปรดอา่นรายการประเมนิแต่ละรายการทีเ่กีย่วกบัรปูแบบ แผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหว
แบบโยคะของเดก็ปฐมวยัปีที1่ (อายุ 4 – 5 ปี) และทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่อง “ระดบัความเหมาะสม” 
ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของทา่น หากมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิกรุณาลงรายละเอยีดทา้ยรายการประเมนิ 
ซึง่แบบประเมนิน้ีเป็นแบบอนัดบัคุณภาพมาตราประมาณคา่ โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 

 ระดบั  5 หมายถงึ เหมาะสมมากทีส่ดุ 
 ระดบั  4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 
 ระดบั  3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 
 ระดบั  2 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 
 ระดบั  1 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีส่ดุ 
 

ระดบัความเหมาะสม ขอ้เสนอแนะ 
รายการประเมนิ 

5 4 3 2 1  
1. ความชดัเจนของจุดมุง่หมายของรปูแบบการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ       
2. ความสมัพนัธก์นัระหวา่งทฤษฎ ีแนวคดิพืน้ฐานของการกาํหนดกรอบ
แนวคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะทีม่ต่ีอความสามารถดา้น 
มติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยัปีที1่ (อาย ุ4 – 5 ปี) 

      

3. การกาํหนดขัน้ตอนรปูแบบการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมี
ความสมัพนัธก์นักบัองคป์ระกอบดา้นความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็
ปฐมวยั 

      

4. การเรยีงรอ้ยขัน้ตอนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะมคีวาม
ต่อเนื่องกนั 

      

5.ความชดัเจนของขัน้ตอนในการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ       
6. เน้ือหาสาระทีใ่ชเ้ป็นสือ่มคีวามเหมาะสมในการสง่เสรมิความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 

      

7. ระยะเวลาในการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะ       
8. สือ่ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะ       
9. ความเหมาะสมทีจ่ะนําแผนการจดักจิกรรมเคลือ่นไหวแบบโยคะไปใชก้บั
เดก็ปฐมวยัอายุ 4 – 5 ปี 

      

10. ผลของการจดักจิกรรมเคลื่อนไหวแบบโยคะสง่ผลต่อความสามารถดา้น
มติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั(อายุ 4 – 5 ปี) 

      

รวม       
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงชือ่ ........................................................................... ผูเ้ชีย่วชาญ 
            (………………………………………………………..) 
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ภาคผนวก ข 
   - คู่มือแบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
   - ตวัอย่างแบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์
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คู่มือแบบทดสอบปฏิบติัจริง 
วดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ ์

 

ลกัษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบน้ีเป็นแบบทดสอบปฏบิตัจิรงิวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั
ปีที ่1 (อาย ุ4 – 5 ปี) ในการดาํเนินการสอบ ผูว้จิยัดาํเนินการสอบดว้ยตนเองโดยการอธบิายวธิกีาร
ทาํแบบทดสอบ และดาํเนินการสอบทลีะขอ้ เป็นการทดสอบรายบุคคลโดยใหผู้ร้บัการทดสอบปฏบิตัจิรงิ
และตอบขอ้คาํถามของผูด้าํเนินการทดสอบ เมือ่ทุกคนทาํการทดสอบครบทัง้ชุด ผูว้จิยับนัทกึคะแนน
ของแต่ละคนลงในใบบนัทกึคะแนนตามเกณฑ ์ซึง่การทดสอบจะทดสอบวนัละ 1 ชุด โดยเรยีงลาํดบั
จากชุดที ่1 – 3 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 3 วนั เมือ่ทาํการทดสอบครบ 3 วนั โดบวดัความสามารถ
ดา้นมติสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ใน 4 ดา้น คอื 
  1.  ดา้นความเหมอืนความต่าง จาํนวน 5 ขอ้ 
  2.  ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ จาํนวน  5 ขอ้ 
  3.  ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั   จาํนวน  5 ขอ้ 

 
การให้คะแนน 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง     ให ้2 คะแนน 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ ให ้1 คะแนน 
 เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้มค้รอูธบิายเพิม่เตมิ   ให ้0 คะแนน 

 
การเตรียมการสอบ 
 1. ผูด้าํเนินการทดสอบตอ้งศกึษาคูม่อืในการประเมนิใหเ้ขา้ใจกระบวนการในการทดสอบทัง้หมด 
เพือ่ใหเ้กดิความชาํนาญในการใชแ้บบทดสอบ ซึง่จะทาํใหก้ารดาํเนินการทดสอบเป็นไปอยา่งราบรืน่ 
และก่อนการทดสอบตอ้งเขยีนชือ่-นามสกุล ของผูเ้ขา้รบัการทดสอบใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนลงมอืทดสอบ
ผูด้าํเนินการทดสอบตอ้งอธบิายขัน้ตอนและทาํตวัอย่างใหผู้เ้ขา้รบัการทดสอบดไูปพรอ้มๆ กนั 
 2. จดัเตรยีมสถานการณ์และอุปกรณ์ในการทดสอบในแต่ละชุดใหพ้รอ้มก่อนทีผู่เ้ขา้รบัการทดสอบ
จะเขา้ทาํการทดสอบเป็นรายบุคคล ซึง่ 1 คน จะทาํการทดสอบทัง้หมดทุกขอ้ของแบบทดสอบ 
 3. อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบ มดีงัน้ี 
  3.1 คูม่อืดาํเนินการทดสอบ 
  3.2 อุปกรณ์ทีก่ําหนดไวใ้นแต่ละขอ้ของแบบทดสอบ 
  3.3 แบบบนัทกึคะแนนการทดสอบ 
  3.4 นาฬกิาจบัเวลา 1 เรอืน 
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 4. ขอ้ปฏบิตัก่ิอนสอบ 
  4.1 ผูด้าํเนินการทดสอบควรสรา้งความคุน้เคยกบัผูร้บัการทดสอบ โดยทกัทาย พดูคุย
เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีเมือ่เหน็วา่ผูร้บัการทดสอบพรอ้มจงึเริม่การทดสอบ 
  4.2 ก่อนดาํเนินการทดสอบควรใหผู้ร้บัการทดสอบไปทาํธุระสว่นตวั เช่น ดืม่น้ํา เขา้หอ้งน้ํา
ใหเ้รยีบรอ้ย 
 5. ขอ้ปฏบิตัใินการสอบ 
  5.1 ผูด้าํเนินการทดสอบดาํเนินการทดสอบตามลาํดบั โดยในแต่ละสถานการณ์ทีใ่ชใ้น
การทดสอบผูร้บัการทดสอบจะเป็นผูล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
  5.2 ผูด้าํเนินการทดสอบแนะนําอุปกรณ์ของขอ้ทีจ่ะทดสอบและอธบิายแบบทดสอบในขอ้
นัน้ๆ ใหผู้ร้บัการทดสอบเขา้ใจ 
  5.3 ผูร้บัการทดสอบลงมอืปฏบิตัติามคาํสัง่ของผูด้าํเนินการทดสอบ 
  5.4 เมือ่ผูร้บัการทดสอบปฏบิตัเิสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหด้าํเนินการทดสอบในขอ้ต่อไป 
  5.5 ขณะทาํการทดสอบผูด้าํเนินการทดสอบสงัเกต และบนัทกึคะแนนของผูเ้ขา้รบัการทดสอบ
แต่ละคนลงในแบบบนัทกึคะแนน 

 
การดาํเนินการ 
 คร:ู   “สวสัดคีะ่ เดก็ๆ วนัน้ีครมูสี ิง่ทีน่่าสนใจมาใหเ้ดก็ๆ ทาํวนัน้ีครมูอีะไรมาใหเ้ดก็ๆ  
    ลองทาํดนูะคะ 
 ปฏบิตั:ิ  ครยูกอุปกรณ์ต่างๆใหเ้ดก็ด ู
 คร:ู   “ก่อนทีจ่ะลงมอืทาํ ขอใหเ้ดก็ๆ ตัง้ใจฟงัและทาํตามทีค่รบูอกนะคะ” 
 ปฏบิตั:ิ   ครจูดัใหเ้ดก็อยูใ่นตาํแหน่งทีก่าํหนด ในสถานการณ์ทีใ่ชท้ดสอบในแต่ละขอ้ และ 
    สงัเกตการปฏบิตัขิองเดก็ 
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ชดุท่ี 1 
แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี 

(ด้านความเหมือนความต่าง) (จาํนวน 5 ข้อ) 
 

 
ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้อนุบาลปีที.่..........    คะแนน 
โรงเรยีนสามเสนนอก สาํนกังานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  
วนัทีท่าํการทดสอบ .................................................................................................... 
ผูด้าํเนินการทดสอบ ................................................................................................... 

 
แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั (อาย ุ4 – 5 ปี) 

ชดุท่ี 1 ด้านความเหมือนความต่าง 
 

ข้อท่ี 5 เวลา 1 นาท ี
 

สถานการณ์ :   
 ใหเ้ดก็ดดูภูาพสิง่ของทีก่าํหนดให ้แลว้ใหเ้ดก็หยบิสิง่ของทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัสองชิน้ 
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โดยเลอืกจาก   

 
 
อปุกรณ์ :     
 ไมบ้ล๊อก 3 อนั 
 
คาํตอบและการให้คะแนน: 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง     ให ้ 2  คะแนน 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ ให ้ 1  คะแนน 
 เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้มค้รอูธบิายเพิม่เตมิ   ให ้ 0  คะแนน 
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ชดุท่ี 2  
แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี 

 (ด้านตาํแหน่งของส่ิงต่างๆ) 
( จาํนวน 5 ข้อ ) 

 
 
ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้อนุบาลปีที.่..........    คะแนน 
โรงเรยีนสามเสนนอก สาํนกังานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  
วนัทีท่าํการทดสอบ .................................................................................................... 
ผูด้าํเนินการทดสอบ ................................................................................................... 
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แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั(อาย ุ4 – 5 ปี) 
ชดุท่ี 2 ด้านตาํแหน่งของส่ิงต่างๆ 

 

ข้อท่ี 1 เวลา 1 นาท ี
 

สถานการณ์ :   
 ใหเ้ดก็ดดูภูาพสิ ่ งของทีก่ําหนดให ้แลว้ใหเ้ดก็หยบิแกว้น้ําทีอ่ยูต่าํแหน่งตรงกลางโดยเลอืกจาก 
  1. แกว้น้ําสชีมพ ู    
  2. แกว้น้ําสเีหลอืง  
  3. แกว้น้ําสเีขยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อปุกรณ์ :     
 1. แกว้น้ําสเีขยีว  1 ใบ               
 2. แกว้น้ําสเีหลอืง  1 ใบ       
 3. แกว้น้ําสชีมพ ู 1 ใบ 
 
คาํตอบและการให้คะแนน: 

 
เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง     ให ้ 2  คะแนน 
เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ  ให ้ 1  คะแนน 
เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้มค้รอูธบิายเพิม่เตมิ   ให ้ 0  คะแนน 
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ชดุท่ี 3 
แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี 

 (ด้านการต่อเข้าด้วยกนั) (จาํนวน 5 ข้อ) 

 
ชือ่ – นามสกุล........................................................................... ชัน้อนุบาลปีที.่..........    คะแนน 
โรงเรยีนสามเสนนอก สาํนกังานเขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร  
วนัทีท่าํการทดสอบ .................................................................................................... 
ผูด้าํเนินการทดสอบ ................................................................................................... 
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แบบทดสอบปฏิบติัจริงวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 
(อาย ุ4 – 5 ปี) 

ชุดท่ี 3 ด้านการต่อเข้าด้วยกนั 
 

 

ข้อท่ี 1  เวลา 1 นาท ี
 

สถานการณ์ :   
 ใหเ้ดก็ยนืดรูปูสิง่ของทีก่าํหนดไว ้แลว้หยบิไมบ้ล๊อกชุดทีเ่กดิจากการน้ําชิน้สว่นในภาพทีก่าํหนด
มาต่อเขา้ดว้ยกนั  
 

อปุกรณ์ :  
 1. ลกูบอลสสีม้ 1 ลกู   2. ไมบ้ล๊อกสเีหลอืง  1 อนั       3. ไมบ้ล๊อกสเีขยีว 1 อนั 

 

                 
 

 
     (1)                    ( 2)                   (3) 

 
คาํตอบและการให้คะแนน: 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งดว้ยตนเอง     ให ้ 2  คะแนน 
 เดก็ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งโดยครตูอ้งอธบิายเพิม่เตมิ ให ้ 1  คะแนน 
 เดก็ไมส่ามารถปฏบิตัไิดแ้มค้รอูธบิายเพิม่เตมิ   ให ้ 0  คะแนน 
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ภาคผนวก ค 
 - ตาราง แสดงค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบ 
   วดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั 
 - ตารางดชันีความสอดคล้องของการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพ 
   ของเครื่องมือ (IOC) 
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ตาราง แสดงคา่ความยากงา่ย (P) และคา่อาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้น 
     มติสิมัพนัธส์าํหรบัเดก็ปฐมวยั 

 
แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

สาํหรบัเดก็ปฐมวยั 
ขอ้ที ่ คา่ความยากงา่ย (P) คา่อาํนาจจาํแนก (D) 

1  0.63  0.61  
2  0.77  0.58  
3  0.80  0.65  
4  0.43  0.62  

ชุดที ่1 ดา้นความเหมอืนความต่าง  

5  0.30  0.75  
1  0.67  0.66  
2  0.57  0.68  
3  0.50  0.64  
4  0.23  0.64  

ชุดที ่2 ดา้นตาํแหน่งของสิง่ต่างๆ  

5  0.60  0.48  
1  0.57  0.66  
2  0.77  0.55  
3  0.77  0.61  
4  0.63  0.52  

ชุดที ่3 ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั  

5  0.70  0.63  
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ตาราง ดชันีความสอดคลอ้งของการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมอื (IOC) 
 

คะแนนความเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

 
ความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์

ขอ้สอบ 
1  2 3 

ΣR IOC 
การแปล 

ความหมาย 

1  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
2  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
3  -1 0 +1  0.00 0.00 ตดัออก 
4  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
5  -1 -1 +1 -1.00 -0.16 ตดัออก 
6  -1 -1 1 -1.00 -0.16 ตดัออก 
7  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
8  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
9 0 0 +1  1.00 0.16 ตดัออก 

1. ดา้นความเหมอืน ความต่าง  

  10 0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
1  +1  0  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
2  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
3  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
4  +1  0  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
5  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
6  -1 -1 1 -1.00 -0.16 ตดัออก 
7  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
8 -1 0 +1  0.00 0.00 ตดัออก 
9 0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 

  10 -1 -1 1 -1.00 -0.16 ตดัออก 

2. ดา้นตําแหน่งของสิง่ต่างๆ  

       
1  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
2  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
3  -1 -1 +1 -1.00 -0.16 ตดัออก 
4  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
5  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
6  -1 0 1  0.00 0.00 ตดัออก 
7  0  +1  +1   2  0.67  คดัไว ้ 
8  +1  +1  +1   3  1.00  คดัไว ้ 
9 -1 -1 -1 -1.00 -0.16 ตดัออก 

3. ดา้นการต่อเขา้ดว้ยกนั  

  10 -1 -1 -1 -1.00 -0.16 ตดัออก 
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